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1. APRESENTAÇÃO 

 

     O Relatório de Gestão das Contas de Governo do  Estado do                                             

Amapá do Exercício de 2018, encontra-se estruturado conforme estabalecido na  Resolução 

Normativa nº 121/2005/TCE/AP.     

Cumprindo uma determinação da Constituição Estadual, e ainda, o que dispõe o artigo 6º da 

referida resolução normativa, o Relatório em questão, apresenta os resultados alcançados no 

exercício de 2018, por intermédio dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e 

Indireta, com base, nos Programas de Governo, contextualizados na situação econômica, 

financeira,  administrativa e social do Estado, constituindo-se em ferramenta de gestão, visando 

o aperfeiçoamento contínuo da programação, execução, acompanhamento e revisão dos 

Programas e Ações (Atividades ou Projetos), em consonância com o Plano Plurianual do 

Estado do Amapá - PPA 2016/2019. 

     O documento é um importante instrumento de reflexão sobre os principais desafios que foram 

enfrentados pelo Governo, sempre buscando a justiça social e o desenvolvimento econômico 

sustentável do Amapá. 

 

 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 

Secretário de Estado do Planejamento 
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2 - A Gestão Governamental integrada com os instrumentos de planejamento: Plano 

Plurianual (PPA), Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA): Um desafio diário da Gestão. 

O gestor público ao iniciar o ano civil, além dos desafios em oferecer a sua comunidade bens e 

serviços de qualidade, fruto dos recursos arrecadados desses comunitários, tem o dever de 

administrar o ente público pelo qual é responsável, com eficiência (fazer muito com pouco) 

visando os melhores resultados para a gestão governamental. 

Para obter êxito no seu trabalho, orienta-se pelos instrumentos de planejamento, que permeiam 

os Órgãos de Governo – PPA, LDO e LOA. 

A perfeita integração entre esses três instrumentos, resulta num bom desempenho do gestor 

público. 

O Plano Plurianual - PPA antecede tudo, ou seja, é fruto de um plano de governo, organizando-

se por meio de programas governamentais e de ações (atividades ou projetos), que impactarão a 

sociedade por quatro anos consecutivos.  A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO,  

estabelece, entre outras linhas de ação, o conjunto de metas e prioridades da Administração 

Pública, com base no que foi estabelecido no PPA. Por seu turno, A Lei Orçamentária Anual – 

LOA, contempla os orçamentos - Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Estatais, 

ou seja, executa o detalhamento do foi planejado no PPA e priorizado na LDO.  

Sendo assim, o Governo do Estado do Amapá,  ao enviar a sua prestação de contas a Assembleia 

Legislativa do Estado, relativas ao exercício de 2018, no prazo legal, apoiada na execução de 

todos os Órgãos que compõem a estrutura governamental, cumpre os prazos constitucionais, e as 

resoluções do Órgão de Controle Externo. 
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3. EIXO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

3.1. RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ÓRGÃOS:  

Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária – DIAGRO - 23204  

Agência de Fomento do Amapá – AFAP  

Agência de Pesca do Amapá – PESCAP – 23203 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá – FAPEAP – 25203 

Inst.de Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado do Amapá – IEPA – 25201 

Instituto de Desenvolvimento  Rural do Estado do Amapá – RURAP – 23201 

Instituto de Pesos e Medidas – IPEM – 15203 

Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP – 23202 

Instituto Estadual de Floresta do Amapá – IEF – 23205 

Junta Comercial do Amapá – JUCAP – 14201 

Agência  de Desenvolvimento Econômico – AGÊNCIA AMAPÁ – 06202 

Sec.de Est.do Trabalho e Empreendedorismo – SETE – 24101 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR – 23101 

Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia – SETEC – 25101  

Secretaria de Estado do Meio Ambiente –  SEMA – 26101 

Secretaria de Estado do Turismo – SETUR – 27101 

Universidade Estadual do Amapá – UEAP – 25202 

 

 

     O Eixo de Desenvolvimento Econômico abrange os programas voltados para o setor 

produtivo do Estado, mais precisamente, escoamento da produção agrícola, abastecimento, 

pesca, floresta, ordenamento territorial, empreendedorismo, turismo, pesquisa, ciência e 

tecnologia. 

     Em 2018, foram investidos R$ 32,4 milhões de reais, nos programas e ações finalísticas, 

voltados para o desenvolvimento econômico do Estado, em destaque a realização de expo feiras, 
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escoamento e comercialização da produção agrícola, assistência técnicas, entre outros, cujos 

investimentos totalizaram R$ 20,3 milhões de reais, traduzindo-se na comercialização de 7,8 

mil toneladas de produtos agrícolas, gerando um faturamento de R$ 40,7 milhões de reais, 

beneficiando 30.636 produtores, em 189 comunidades rurais em todo o Estado. 

 

Em 2019, será ampliado este leque de financiamentos para o Setor Produtivo, apoiados na 

parceria com o Exército Brasileiro, para inaugurar uma nova etapa de regularização  fundiária. 

Esse esforço para garantir a segurança jurídica para a propriedade produtiva fundamentou a 

decisão do Banco da Amazônia de disponibilizar R$ 450 milhões de reais para o Amapá em 

2019. 

Integrado com a política de atração de investimentos que logrou a instalação da MinaSol em 

2018, agregando uma usina de energia solar e uma nova indústria, iniciou-se um processo de 

inserção de energia solar em algumas propriedades rurais, visando garantir redução de custos e 

melhorar a lucratividade dos produtos agrícolas amapaenses.   

Ao todo e inicialmente, 14 propriedades rurais contam com essa tecnologia, financiadas com 

recursos do FRAP, totalizando R$ 600 mil reais. 

Não bastou apenas o apoio financeiro ao homem do campo, pois sem os conhecimentos de 

modernas práticas de produção, não será atingida a qualidade desejada dos produtos do meio 

rural.   Nesse trabalho, a SDR e o RURAP, em parceria, proporcionaram assistência técnica a 

15.101 produtores rurais.  

Nos assuntos de Defesa Agropecuária, encerrou-se o processo  conjunto com o Governo 

Federal, da retirada em 100% da febre aftosa que atacava o gado bovino amapaense. 

O reconhecimento formal do Ministério da Agricultura atestou a vacinação de 100% do rebanho 

amapaense. A meta agora é conquistar e consolidar o mercado local e internacional quanto à 

aceitação desses animais. 

Outra conquista importante para o desenvolvimento econômico do Estado, relacionam-se aos 

produtos de origem amapaense, especialmente os produzidos com incentivos da Zona Franca 

Verde de Macapá e Santana. Desde o ano passado, serão reconhecidos e valorizados tanto no 

âmbito local, quanto nacional e internacional. Trata-se do Selo Amapá – “Produto do Meio do 

Mundo – Amapá – Amazônia – Brasil”, que irá destacar as potencialidades do Estado, agregar 

valor e elevar a competitividade do que é produzido no Estado. 

Este Selo proporcionará a geração de emprego, renda e riqueza, agregando valor nas produções 

industriais do Estado, fortalecendo as características de cada região do Amapá, sejam ambientais, 

sociais, culturais, econômicas ou históricas. 
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Atualmente existem 23 empresas certificadas para desenvolver atividades voltadas para a 

produção e beneficiamento. Para 2019, teremos 55 novas empresas instaladas, sendo 35 

solicitando locação industrial e 20 finalizando projeto para funcionamento.  

Como forma de dar maior dinamismo a este Setor vital para a economia do Estado, está em 

estudos para implementação ainda neste exercício, a centralização em apenas um espaço físico, 

de alguns Órgãos do Eixo Econômico, visando sintonizar as ações desses entes, visando uma 

atuação harmônica em prol do desenvolvimento do Estado. 

Nas questões relacionadas à Floresta, Ordenamento Territorial e Meio Ambiente, temos 

atuado visando harmonizar a execução das ações dessas áreas. Em relação à primeira, 

regularizou-se a FLOTA, sendo colocado a disposição dos empresários interessados,  os lotes 

para a sua exploração dentro do marco legal, pois acredita-se ser um poderoso instrumento para 

o desenvolvimento do Estado. No Ordenamento Territorial, avançou-se bastante nas 

demarcações de terras, com o foco voltado também para o processo de transferência definitiva 

das terras amapaenses ainda em poder da União. Quanto aos assuntos do Meio Ambiente, 

realizou-se um trabalho bastante eficaz, na fiscalização de projetos que causem impactos 

negativos ao meio ambiente, mas também ajustando a legislação, visando não dificultar a entrada 

de novas empresas aliado à exploração equilibrada dos recursos naturais amapaenses.  

Logrou-se ainda, um feito que coloca o Amapá na vanguarda: o Programa Tesouro Verde - que 

estrutura os serviços ambientais que sempre foram prestados pelo nosso povo em uma atividade 

econômica efetiva – encontra-se em pleno funcionamento. Um programa que cria uma nova 

fonte de receita e que, em 2019, trará resultados relevantes não apenas para o Governo, mas 

como instrumento para o desenvolvimento econômico.   

Empreender numa situação de crise, não é uma tarefa fácil. Nos quatro anos passados, foi 

firmado parcerias com as instituições voltadas para a aprendizagem, aperfeiçoamento e 

capacitação tanto para trabalhadores formais, como informais, incluindo também, aquelas 

pessoas que desejaram empreender, como forma de amenizar a crise. Oportunizamos a 

qualificação de pessoas para a inserção no mercado de trabalho formal e informal.  

Foram atendidas 107.177 pessoas no processo de intermediação de mão de obra, seguro 

desemprego, orientação e qualificação profissional para o mercado de trabalho formal e 

informal.  

Nesta última ação, foram qualificadas, 1.276 pessoas, sendo colocadas no mercado de trabalho 

formal e informal, 1.335. 

Quanto às iniciativas empreendedoras de um modo geral, foram qualificados 8.132 

empreendedores.   
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Reforçando essas ações reinaugurou-se a Casa do Artesão, dando melhores condições de 

comercialização para a nossa produção artesanal.  

Nas atividades formais, simplificaram-se processos para a abertura de novas empresas e também 

aprovamos o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do 

Microempreendedor Individual do Amapá.  

Foram fortalecidas as ações de fomento por meio da AFAP, capitalizando essa instituição 

financeira, criando novas linhas de créditos, com juros baixos, voltadas para a realidade da 

economia estadual, visando tornar mais acessível os financiamentos. Em 2018, contabilizou-se a 

liberação de R$ 13,9 milhões de reais, beneficiando 1.449 iniciativas empreendedoras dentre os 

mais variados ramos de negócios em todo o Estado.  

 AGÊNCIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AMAPÁ – AGÊNCIA 

AMAPÁ: 

PROGRAMA: Desenvolvimento Setorial e Regional  - 006 

Objetivo: 

Promover o desenvolvimento setorial e regional do Amapá, envolvendo a Indústria, o 

Comércio, os Serviços e a Mineração, por meio do fortalecimento da infraestrutura necessária e 

de incentivos governamentais aos setores econômicos da economia, com a difusão da cultura 

exportadora no estado, mobilizando e capacitando gestores públicos e empresários, com a 

finalidade de gerar riqueza, emprego, ocupação e renda. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2580 – Desenvolvimento da cadeia produtiva do Setor mineral: 

 Criação do Sistema de Mineração (SISMINERAL), em parceria com o Centro de 

Processamento de Dados do Amapá (PRODAP); 

 Construção de um Plano de Mineração do Estado do Amapá de 2019/2030. 
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2603 - Apoio ao Desenvolvimento Setorial e Municipal, no valor de R$ 2,1 mil reais, e ainda: 

 Criação da Rede de Fortalecimento e Acesso ao Mercado da Agricultura Familiar, 

Armazenagem de Grãos e Sacarias;  

 Cessão das Fábricas de Gelo;  

 Certificação do Selo Amapá para 53 empresas; 

 Apresentação do Plano de Ação do Setor Pesqueiro e Aquícola;  

 Apresentação do Plano Diretor do Setor Pesqueiro do Estado do Amapá; 

 Realização do Circuito de Eventos Tecnoagro Amapá no fortalecimento das atividades 

econômicas regionais; 

 Formulação de Políticas Públicas com vistas ao Desenvolvimento das Cadeias 

produtivas. 

2605- Estruturação e Dinamização das Cadeias Produtivas e Oportunidades de Negócios, 

no valor de R$ 1,0 mil reais, e ainda: 

 Parceria com a unidade de políticas públicas do SEBRAE – AP, visando palestras e 

cursos de capacitação; 

 Visitas técnicas as secretarias que estão envolvidas com as compras governamentais no 

município de Macapá; 

 Implantação da sala do empreendedor, com o repasse de orientações empresariais 

voltados para os municípios do estado; 

 Revitalização do fórum estadual da microempresa e da empresa de pequeno porte; 

 Implantação de 17 comitês empresariais em todo o estado 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil – R$) Executado (em mil – R$) % de Execução 

                       66,8 39,8              59,6 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREENDEDORISMO - SETE: 

           PROGRAMA: Amapá Empreendedor  - 007 

Objetivo: 

Promover a gestão da Política do Empreendedorismo, com o objetivo de subsidiar o 

planejamento, formulação, monitoramento e avaliação dos programas voltados para a geração de 

emprego, trabalho, ocupação e renda e concessão de crédito formal e informal. 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1016 - Implantação da REDESIM, no valor de R$ 268,3,00 mil reais, e ainda: 

 Implementação do Sistema Integrado de Registro Mercantil - SIARCO e 

o GERIMAGE - Sistema de Geração de Imagem Digitalizada, 

funcionando plenamente, tendo sido realizadas manutenções e 

atualizações sem custos, estabelecendo diretrizes e procedimentos para a 

simplificação e integração do processo de registro e legalização de 

empresários e pessoas jurídicas, interagindo também com O SIGFácil, 

tornando-se a ferramenta principal na prestação dos serviços da JUCAP, 

uma vez que integra os dados e todos os processos com um único envio de 

documentos simplificando e compatibilizando procedimentos da Junta 

Comercial e dos Órgãos federais, estaduais e municipais que participam 

do processo de registro, evitando a duplicidade de exigências e garantindo 

a linearidade do processo para o usuário.  
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2374 – Implementação do Atendimento ao Empreendedor, no valor de R$ 0,00 mil reais, e 

ainda: 

 Prestou por meio desse canal, um melhor atendimento ao empreendedor, relativo 

à abertura de empresas, participações em cursos, palestras, registro e 

licenciamento de empresas, junto aos Órgãos Federais, estaduais e municipais. 

 Registraram-se outras inovações, como: A Junta Digital, que irá atender 

também o interior do Estado com a instalação de postos de atendimento com 

serviços de protocolo e digitalização de documentos. 

 Criação da Certidão Simplificada online, também mais uma ferramenta digital 

e gratuita, podendo ser gerada pelo portal Empresa Fácil, dispensando a 

presença física do contribuinte na JUCAP.  

2573 - Apoio ao Desenvolvimento e Fortalecimento dos Pequenos Negócios, no valor de R$ 

12,4 milhões de reais, e ainda: 

 Financiamento de 693 negócios em todo o Estado. 

2466 – Fomento a Atividade Artesanal no Estado do Amapá, R$ 217,3 mil reais e ainda:  

 Cadastramento de 45 novos artesãos, trabalhadores manuais e organizações 

representativas do setor; 

 Capacitação de artesãos em assuntos específicos;  

 Participação de 286 artesãos em 12 feiras itinerantes; 

 Comercialização de R$ 197.172,60; 

 Exposições: Casa do artesão 182 expositores, com 39.453 peças expostas e 32.083 

peças comercializadas gerando o faturamento de R$ 311, 5 mil reais; 

2469 – Empreender para Crescer, R$ 150,1 mil reais e ainda: 

 Projeto JOVEM DESCOLADO, em parceria com o SEBRAE/AP, oportunizou a 

capacitação de 481 jovens na faixa etária de 16 a 24 anos; 
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 Capacitação de 304 empreendedores e pessoas interessadas em abrir seu próprio 

negócio, a orientação empresarial, nos municípios de Macapá (79), Ferreira Gomes 

(06), Porto Grande (14), Laranjal do Jari (22) e Santana (183); 

 Apoio à comercialização de 359 empreendedores em espaços para comercialização de 

produto e/ou serviços em diversos eventos realizados pelo Governo do Estado e 

Prefeituras Municipais; 

 Comercialização de produtos com  faturamento no valor de R$416, 7 mil reais. 

2468 – Fomento as Iniciativas de Produção Associativas Solidárias, R$ 37,3 mil reais e 

ainda: 

 Cadastramento de 08 empreendimentos econômicos solidários, dentre associações e 

grupos informais; 

 Apoio à participação de 37 empreendimentos em 08 feiras itinerantes; 

 Apoio ao processo de produção com a capacitação por meio de palestras e oficinas 

criativas de um total de 640 pessoas assim discriminadas: em Macapá (586), Porto 

Grande (41) e Santana (13); 

 Faturamento das feiras itinerantes no valor de  R$ 15, 5 mil reais; 

 Cadastramento de 04 empreendimentos econômicos solidários, dentre associações e 

grupos informais; 

 Participação de 15 grupos econômicos solidários em 16 feiras itinerantes; 

 Apoio a organização e estruturação de 02 grupos econômicos solidários, em parceria 

com o SEBRAE/AP para atuarem na produção de sacolas ecológicas; 

 Realização de 14 oficinas com a participação de 296 empreendedores que fazem parte 

de grupos econômicos solidários; 

 Apoio à comercialização de 276 empreendedores por meio da realização de 09 feiras;  

 Realização do mapeamento de 11 entidades representativas dos empreendedores, 

envolvendo 419 cadastros, sendo que 151 foram licenciados com alvarás de 

funcionamento; 
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 Execução do Projeto Jovem Descolado, em parceria com SEBRAE/AP, sendo 

capacitados 263 jovens com faixa etária de 16 a 24 anos. 

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil – R$) Executado (em mil  - R$) % de Execução 

                    713, 6                685,9                  96,1 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

PROGRAMA: Amapá Trabalhador  - 008 

Objetivo: 

Promover a Política do Trabalho, por meio da capacitação e qualificação do trabalhador 

amapaense, captando e intermediando as oportunidades de ocupação, renda e emprego no Estado 

do Amapá, inserindo e recolocando o trabalhador no mercado formal de trabalho, a curto, médio 

e longo prazo. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações:     

2456 - Intermediação de Mão de Obra, no valor de R$ 60,4 mil reais, e ainda: 

 Inscrição de 7.597 trabalhadores às vagas captadas no mercado de trabalho;  

 Captação de 1.073 vagas para o mercado de trabalho; 

 Encaminhamento de 1.713 trabalhadores às vagas captadas; 

 Colocação 163 trabalhadores no mercado de trabalho; 

 Habilitação ao seguro nos municípios de Macapá (18.193), Santana (687) e Laranjal do 

Jari (527). 

2454 - Qualificação Social e Profissional do Trabalhador, no valor de R$ 228,9 mil reais, e 

ainda: 

 Realização de 29 palestras de orientação profissional, capacitando 783 trabalhadores; 

 Realização por meio do Banco de Talentos do Sistema Público de Emprego, 

Trabalho e Renda, atendimentos realizados pelo SINE/AP por meio de 07 iniciativas 

sociais no município de Macapá o que gerou 690 atendimentos; 

 Cadastramento de 145 trabalhadores para a prestação de serviços temporários; 
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 Recebidas 60 solicitações de prestação de serviços; 

 Encaminhamento de 75 trabalhadores às solicitações recebidas; 

 Colocação de 56 trabalhadores no mercado de trabalho formal. 

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil - R$) Executado (em mil - R$) % de Execução 

                    290,9               289,4                  99,4 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR: 

           PROGRAMA: Desenvolvimento Integrado do Turismo  - 009 

Objetivo: 

 Organizar as ações de intervenções públicas e privadas para o desenvolvimento da 

atividade turística, por meio dos eixos estratégicos de planejamento das regiões turísticas 

denominadas Pólos Turísticos, como o Meio do Mundo, Extremo Norte, Tumucumaque, 

Castanhais e Pororoca, que serão implantadas e integradas ampliando as oportunidades de 

geração de ocupação, oportunidades, emprego e renda. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2309 - Executar a Política para o Desenvolvimento do Turismo no Amapá, no valor de R$ 

1,9  milhões de  reais, e ainda: 

 Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e/ou Coordenadorias de Turismo 

nos Municípios de Macapá; 

 Acompanhamento e Fiscalização com Parceria do PROCON e atualização do cadastro 

das agências de Turismo no Amapá; 

 Realização da “Oficina de Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro”; 

 Orientação e Assessoramento Técnico aos Municípios de Serra do Navio, Oiapoque, 

Pedra Branca do Amaparí e Amapá; com finalidade de Desenvolver as Ações de 

Turismo nessas localidades; 

 Assessoramento a da Equipe do CADASTUR, no município do Amapá; 
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 Visita para Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro – Categorização dos municípios 

do Amapá, conforme a Portaria nº 268 de 28 de dezembro de 2016; 

 Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e Coordenadorias de Turismo do 

Município do Amapá; 

 Reunião com os dirigentes para debater sobre verbas que serão encaminhadas para os 

Estados com intuito de fomentar destinos Turísticos, infraestrutura Turística, PDTI`S, 

PRODETUR, qualificação para o setor; 

 Visita Técnica ao Ministério do Turismo- MTUR; 

 Reunião com técnicos do Ministério do Turismo-MTUR, para alinhamento de 

informações e orientação sobre diversos temas que envolvem o turismo; 

 Assessoramento técnico as Secretarias, Departamentos e/ou Coordenadorias de Turismo 

dos Municípios de Macapá. 

 2511 - Promoção, Comercialização e Divulgação dos Produtos Turísticos, no valor de R$ 

170,8 mil reais e ainda: 

 Realização do processo de atualização do Mapa Turístico Brasileiro e demais ações que 

emanam do Ministério de Turismo; 

 Elaboração do Projeto do Equinócio das Águas; 

 Realização do Projeto “Desafio dos Hemisférios” como programação do Equinócio das 

Águas em Parceria com a SEDEL; 

 Assessoramento na elaboração do Projeto EDUCATUR; 

 Assessoramento na realização dos Cursos do PRONATEC 2017; 

 Acompanhamento da realização dos Cursos do PRONATEC e a elaboração do Mapa de 

Demanda Identificada – MDI; 

 Capacitação de técnicos da SETUR e demais interessados para o atendimento ao 

turístico, visando uma boa receptividade no segmento; 

 Realização de Formação Continuada, Curso de Agentes de Informação Turística – FIC 

no Conselho da APA da Fazendinha; 
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 Elaboração do Plano de Atividade para a Educação Patrimonial no município de Serra 

do Navio; 

 Orientação aos técnicos da Secretaria Municipal de Turismo na elaboração do Plano 

Municipal de Turismo; 

 Consultoria aos técnicos do DPT para auxiliar na capitação de recursos para 

infraestrutura turística; 

 Contabilização de 6.167 visitantes no Monumento Marco Zero do Equador, sendo 239 

estrangeiros. 

 Elaboração do CADASTUR, contendo Guias Turísticos, Agências de Viagens, 

Restaurantes Cafeterias e Bares, Organizadoras de Eventos, Prestador de Infraestrutura 

de Apoio para Eventos, Meios de Hospedagens, Transportadora Turística; 

 Participação dos Técnicos e Secretário do 27º “Encontro dos Interlocutores do 

Programa de Regionalização”, na capital Brasília; 

 Participação na 45ª ABAV EXPO da Associação Brasileira de Agências de Viagens-

ABGV; 

 Participação no World Travel Market Latin America (WTM); 

 Participação no Fórum Nacional dos Dirigentes e Secretariados do Turismo – 

FORNATUR; 

 Participação do Secretário no Evento da 3ª Reunião Extraordinária do FORNATUR, 

São Paulo – SP; 

 Execução do Fórum Estadual de Turismo. 

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões  R$) % de Execução 

                         2,6 2,2      84,6 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

23 

 

 

 

 

 SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMABIENTE – SEMA: 

PROGRAMA: Recursos Naturais, Ordenamento Territorial e Manejo Florestal do 

Amapá  - 0011 

 Objetivo: 

 Promover a implantação e implementação de políticas e normas ambientais no Estado do 

Amapá, em parceria com os demais órgãos quanto ao aperfeiçoamento dos mecanismos 

de controle, gestão de florestas públicas, ordenamento territorial e orientação à população 

na perspectiva no uso destes patrimônios, dos ecossistemas, do solo, da água, da 

biodiversidade e de valores culturais para a produção sustentável. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2475 – Elaboração, Regulamentação e Acompanhamento de Aplicação dos Instrumentos 

Legais da Gestão Ambiental do Amapá: 

 Revisão do código de Proteção Ambiental do Amapá; 

 Agenda Marrom e Agenda Verde: Iniciou-se o processo de revisão, com as 

seguintes atividades: Definição da Equipe Técnica / Coordenação/ Articulação 

(Grupo de discussão permanente); Elaboração de Ofícios institucionais; 9 (nove) 

Reuniões internas para nivelamento das informações (ciclo); Definição dos 

Eixos para Estruturação da pré - Minuta. Foram gerados os seguintes produtos: 

Portaria institucional, atas de reuniões, minuta de oficio convite, Plano de 

trabalho preliminar (esboço); 

 Regulamentação e implementação da Outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos: 
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 Agenda Azul: De acordo com a resolução do CERH Nº 008 de 28/08/2017, 

dispõe sobre a regulamentação da concessão de Outorga Prévia e de Direito de 

Uso dos Recursos Hídricos no âmbito do Estado do Amapá, e dá outras 

providências. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH/AP), no uso de 

suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto na Lei Estadual n° 0686, 

de 07 de junho de 2002 e no Decreto n° 4.509, de 29 de dezembro de 2009. 

Dessa forma a meta foi realizada. 

 Análise de 722 CPFs listados no “Relatório final de Levantamento ocupacional 

da Floresta Estadual do Amapá-FLOTA”, atendendo as obrigações previstas no 

Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta Ambiental Nº056/2017 de 

04/10/2017 de promover o cancelamento da inscrição no Cadastro Ambiental 

Rural-CAR de todos os imóveis rurais inseridos em parte ou no todo nos limites 

da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA). 

 Capacitação técnica para operação do Módulo de Análise do SICAR, 

compreendendo aspectos da legislação ambiental pertinente e das 

funcionalidades de análise em ambiente de treinamento do sistema, bem como a 

disponibilização do módulo em produção para o estado, dentro dos requisitos 

básicos de infraestrutura tecnológica necessária para a sua operação, e 

treinamento para uso do ambiente de produção instalado. 

 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – IEF: 

PROGRAMA: Recursos Naturais, Ordenamento Territorial e Manejo Florestal do 

Amapá  - 0011 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2649 - Fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Florestal, no valor de R$ 150,7 mil 

reais, e ainda: 

 Atendimento a 1.346 famílias, em manejos florestais em todo o Estado; 
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 Efetivação de 03 convênios com instituições nacionais e internacionais, visando 

investimento em capacitação para a exploração adequada da FLOTA; 

  Realização de atividade de levantamento ocupacional para reconhecimento de posses; 

sobrepostas a FLOTA e fiscalização por expedição rodoviária e fluvial, em que foram 

visitadas 74 propriedades. 

 Execução das atividades cartográficas de georreferenciamento e o geoprocessamento; 

 Subsídio com informações georreferenciadas aos trabalhos técnicos; 

 Normatização, fiscalização para atestar a execução de serviços, realizados por 

profissionais autônomos credenciados ou empresas contratadas, no âmbito da 

geométrica; 

 Estabelecimento de  critérios na estruturação das informações gráficas e alfanuméricas 

georreferenciadas e geoprocessadas em Sistema de Informação Geográfica (SIG), no 

âmbito do IMAP; 

  Elaboração e desenvolvimento dos projetos de georreferenciarnento de imóveis rurais e 

urbanos contidas em leis e' normas técnicas, destinadas a projetos de regularização 

fundiária, assentamento rural e loteamento Urbano, implantação de vilas povoadas; 

 Elaboração e desenvolvimento projetos geodésicos e difusão das coordenadas após 

homologação; 

 Realização do georreferenciamento do quartel do Corpo de Bombeiros Militar no 

Município de Oiapoque; 

 Vistoria das Reservas Legais, APP e tipologia vegetal das propriedades; 

 Levantamento fundiário e demarcação de áreas em conjunto com a Diretoria de 

Ordenamento Territorial; 
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 Levantamento e georreferenciamento das áreas institucionais e demais áreas da gleba 

Ilha de Santana, para o processo de desmembramento de áreas para repasse da gleba 

estadual à Prefeitura Municipal de Santana. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (mil R$) % de Execução 

                          7,5 803,2     10,7 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL – SDR: 

PROGRAMA: Desenvolvimento Rural, Agropecuário, Aquícola e Pesqueiro do Amapá  - 

0012 

Objetivo: 

  Fomentar o desenvolvimento rural, agropecuário e pesqueiro, em todo estado, 

incentivando a produção de alimentos de origem vegetal e animal, escoamento, abastecimento, 

criação de rebanhos e a produção aquícola e pesqueira, garantindo a assistência técnica, o crédito 

rural, a fiscalização e a inspeção de produtos do setor. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2551 – Parcerias Institucionais para a Captação de Recursos:  

 Realizou, a inserção de 11 (onze) projetos vinculados ao setor produtivo primário no 

Sistema de Captação de Projetos – SISGAP sob a responsabilidade da Secretaria de 

Estado do Planejamento (SEPLAN), tais projetos totalizaram R$ 11,9 milhões de reais,  

somados recursos estaduais e federais; 

 Aquisição de 23 (vinte e três) caminhões junto a convênios federais; 

 Apoio a 15 (quinze) municípios, sendo analisados 09 (nove) convênios (executados e 

em execução) em 17 (dezessete) localidades, resultando em aproximadamente 30 

milhões de reais em projetos executados através de convênios federais e 3,5 milhões de 

reais de projetos finalizados oriundos também de convênios federais; 
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 Realizou de  ações de fiscalização in loco nos municípios de modo a garantir a regular e 

plena execução dos objetos propostos nos convênios.  

2555 – Realização de Expo feiras: 

 Realização da TECNOAGRO Amapá e 1ª EXPOBÚFALO 2018 – Macapá-AP no 

período de 30/05 a 02/06/2018 com as parcerias da EMBRAPA Amapá, Federação da 

Agricultura e Pecuária do Estado do Amapá (FAEAP) e Associação dos Criadores do 

Amapá (ACRIAP). No período foram comercializados animais atingindo o montante 

acima de R$ 130.000,00. (Cento e trinta mil reais). 

 Realização da TECNOAGRO AMAPÁ – 3ª EXPOVALE no Município de Laranjal do 

Jari nos dias 04 a 07 de julho de 2018 que desenvolveu um conjunto de atividades 

voltadas para a valorização da produção e desenvolvimento rural e econômico para o 

Vale do Jari. Foram atendidos 62 agricultores com financiamentos realizados no valor 

total de R$ 1.291.675,87. 

 Realização da TECNOAGRO AMAPÁ - 1ª.  EXPOFRUTA E 26º. Festival do Abacaxi 

2018. Porto Grande – AP 13/09 a 15/09/2018. O evento contou com diversas atividades 

técnicas, como: palestras, mesas redondas, minicursos e dia de campo e teve a 

participação efetiva de aproximadamente 300 pessoas; 

 Realização da TECNOAGRO AMAPÁ - 27ª. AGROPESC 2018. Amapá – AP 11/10 a 

13/10/2018. Em parceira com a Prefeitura Municipal do Amapá, EMBRAPA Amapá, 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) a feira contou com a participação 

de aproximadamente de 400 pessoas nos eventos técnicos; 

2556 - Escoamento e Comercialização da Produção Familiar  

 Comercialização de 7,8 toneladas de produtos foram comercializadas nos espaços de 

venda subsidiados pelo Estado o que resultou em um volume de negócios na ordem de 

R$ 40,7 milhões de reais; 
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 Superação  da meta em 11% do previsto, tendo como elemento principal o escoamento da 

produção com a utilização 29 (vinte e nove) caminhões para atender as rotas existentes 

em 14 municípios do Estado custeadas com uma aplicação de recursos na ordem de R$ 3, 

6 milhões de reais; 

 Recuperação do Parque de Exposição da Fazendinha e da Feira do Produtor do Bairro do 

Buritizal.  

 Execução das reformas nos alojamentos, estandes de vendas e banheiros, obras de 

revitalização do sistema de abastecimento de água, construção de poço artesiano, revisões 

do sistema de esgotamento sanitário e das instalações elétricas, reforma no telhado e nas 

estruturas de sustentação, além da pintura geral dos espaços. 

2555 – Realização de Expo feiras, R$ 3,9 milhões de reais e ainda: 

 Investimento de 700 mil reais, na realização a 26ª Feira Agropecuária do Amapá, 

gerados mais de 300 empregos temporários com a participação de pequenos 

empreendedores na comercialização de comidas típicas, acessórios, brinquedos 

infláveis, bebidas, doces, além de outras atividades; 

 Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram os dos eventos realizados no Parque de 

Exposições do município de Amapá que receberam a participação de produtores dos 

municípios de Amapá, Calçoene, Tartarugalzinho e Pracuúba, Ferreira Gomes e Porto 

Grande. 

2602 - Produção Integrada de Alimentos: 

 Atendeu a 15.101 agricultores familiares, estabelecidos, de acordo com a clarividência 

da Política Nacional de Ater – PNATER, que define como prioridade, o atendimento às 

famílias de agricultores familiares, nas categorias de quilombolas, ribeirinhos, 

extrativistas, pescadores artesanais, indígenas e assentados da reforma agrária; 
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 Comercialização de R$ 4.000.000 milhões de reais, por meio de 297 associações, 

beneficiando 1.178 agricultores, totalizando 925.699,42 toneladas de alimentos 

distribuídos; 

 Foram realizados por meio do Termo de Cooperação Técnica RURAP/SENAR-

FAEAP 61(sessenta e um) Cursos e treinamentos de Formação de Profissional Rural 

(FPR), Promoção Social (PS) e Programas Especiais (Negócio Certo Rural-NCR) 

abrangendo 874(oitocentos e setenta e quatro) participantes em 16 municípios do Estado; 

 Suporte a criação racional de abelhas para a produção de mel, direcionado, sobretudo 

para as comunidades potenciais, localizadas nos municípios do Estado. Essa produção no 

período de 2017 a 2018 deu-se em torno de 14.000 quilos; 

 Foram elaborados 326 projetos no valor total de R$ 7, 7 milhões de reais; 

 Realização da EXPOBÚFALO TECNOAGRO 2018: Mostra de animais e da 

produção. Oportunidade de negócios e comercialização;  

 Realização da TECNOAGRO-3ª EXPOVALE no Município de Laranjal do Jari. 

2283 - Apoio ao Cultivo de Culturas Anuais:  

 Atendeu em todo o Estado em torno de 3.688 agricultores. 

2287 - Desenvolvimento da Fruticultura: 

 Foram beneficiados 752 agricultores. 

2289 - Desenvolvimento das Ações de Assistência Técnica: 

 Atendeu 3.120 agricultores. 

2307 - Capacitação de Agricultores e suas Organizações 

 Oportunizou a capacitação para 3.559 agricultores. 

2392 – Execução da Assistência Técnica, Pesqueira e Aquícola, R$ 123,6 mil reais e ainda: 

 Visita a assentamentos do Corre Água no Distrito do Pacuí, Carvão, Piquiazal, Ajudante 

e Ramal do Camaipi, no município de Mazagão, com o objetivo de verificar a 

viabilidade de implantação de projetos de piscicultura nessas localidades; 
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 Implantação do Projeto Piamarta com a revitalização dos viveiros de piscicultura da 

Escola Agrícola Piamarta, localizada no Distrito do Coração; 

 Realização de 55 atendimentos a produtores dos assentamentos de Janari, Mutum, 

Cedro e município de Macapá; 

 Realização do Curso Básico de Piscicultura, com 110 participantes. 

2396 – Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Comercialização de Pescado no Amapá, R$ 

8,5 mil reais e ainda: 

 Revitalização do Projeto Peixe Popular em diferentes bairros do município de Macapá, 

de Ferreira Gomes, Porto Grande e Vitória do Jarí.  

2593 - Financiamento a Produtores Rurais – FRAP, no valor de R$ 3,450 milhões de reais, e 

ainda: 

 Financiamento de 230 projetos, beneficiando 230 produtores rurais em todo o Estado. 

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

19,1 8,5 44,5 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SETEC: 

            PROGRAMA: Promoção e Incentivo do Ensino, Ciência, Tecnologia e Inovação 

para o Desenvolvimento do Amapá  - 0013 

Objetivo: 

Ampliar e fortalecer a capacidade científica, tecnológica e de inovação através da 

articulação interinstitucional e esforços conjuntos, atendendo às diretrizes estratégicas de 

desenvolvimento (econômico, social e ambiental) do estado do Amapá.  
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2514 - Incentivo à Cultura de Ciência e Tecnologia no Ensino Básico:  

 Realização da Feira de Ciências e Engenharia do estado do Amapá (FECEAP) em 

conjunto com a Secretaria de Educação em que houveram 100 projetos inscritos dentre 

os quais os melhores, das áreas do saber, foram selecionados receberam credencias para 

participarem de Feiras de Ciências pelo Brasil o decorrer de 2018; 

 Apoio ao Programa Rede de Ciências em parceria com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa (FAPEAP), financiando  09 projetos para escolas do Estado do Amapá através 

de bolsa e insumos; 

 Apoio a 17 alunos da rede pública estadual por meio de financiamento de passagens 

aéreas para a participação em 05 eventos pelo Brasil. 

2524 – Divulgação e Comunicação Científica: 

 Realização da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema: “Ciência para a 

redução das desigualdades” 

- Com a participação de oito instituições: SETEC, FAPEAP, UEAP, UNIFAP, 

EMBRAPA, IFAP, FAMA e ESTÁCIO SEAMA;  

- Com a participação de seis municípios: Macapá, Santana, Oiapoque, Laranjal do 

Jari, Porto Grande e Pedra Branca do Amaparí,  

- Realização de 279 atividades envolvendo instituições de ensino superior e de 

pesquisa, 

- Com a participação 4.500 pessoas em palestras, oficinas, mesas redondas e 

minicursos; 

 Financiamento de passagens aéreas e fornecimento de diárias para 06 pesquisadores 

para a participação em 04 eventos pelo Brasil; 

 Criação do Projeto Memória Científica com o objetivo de arquivar em formato digital 

todo o acervo da SETEC e disponibilizá-lo no site da Secretaria; 
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 Criação do Projeto Plataforma Sacaca que tem como objetivo a criação de uma 

plataforma digital que visa integrar toda a produção de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Estado do Amapá. 

2533 - Pesquisa e Desenvolvimento para o Setor Econômico do Amapá: 

 Projeto SUCURIJU vem construindo mecanismos que viabilizem a geração de energia 

para a comunidade, e em 2018 foram realizadas visitas técnicas para avaliar as torres de 

energia eólicas; 

 Participação em ações de fortalecimento do Setor Produtivo por meio do financiamento 

de passagens aéreas e fornecimento de diárias apoiando 08 servidores em 03 ações no 

Amapá. 

2535 - Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo em Áreas Estratégicas: 

 Aprovado o Projeto de Lei do Governo do Estado que cria o Marco Legal da Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Amapá. A nova lei vai possibilitar a ampliação da parceria 

público-privada, para incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica na 

região; 

 Apoio ao Programa de energias renováveis. Em 2018 foi dado início à elaboração do 

projeto para a aquisição e instalação dos painéis solares no prédio da Secretaria. 

2537 - Consolidação do Sistema Estadual de CT&I: 

 Financiamento de passagens aéreas e fornecimento de diárias para 4 gestores 

participarem em 02 eventos no Brasil em reuniões nacionais de CT&I; 

 Reestruturação da Rede de Ciências RIPAP. 

 Operacionalizou o Sistema Estadual de Ct&I, Fundo, Conselhos (Nacional e Estadual) e 

Lei, fortalecendo a atuação conjunta do Sistema Estadual.  

2590 - Consolidação e Modernização da UEAP, no valor de R$ 4,9 milhões de reais, e ainda: 

 Assinatura de Termo de cooperação técnica com o Centro de Educação Profissional 

Graziela Reis de Souza em 2018, para o funcionamento do campus II da Universidade, 

antes lotado em prédio alugado. Medida essa que proporcionou a redução de custos e 
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aprimoramento do espaço físico da instituição, atendendo a reivindicações da comunidade 

acadêmica; 

 Implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – SIGA, no módulo 

Almoxarifado, o módulo Patrimônio está em andamento; 

 Assinatura de Acordo de Cooperação IEPA/UEAP; 

 Assinatura de Acordo de Cooperação RÁDIO DIFUSORA/UEAP; com o intuito de 

promover a chamada interiorização da educação; 

 Assinatura de Termos de Execução Descentralizada CBMAP/UEAP, visando à 

organização e realização de Processos de seleção interna do CBMAP. 

2606 - Expansão, Interiorização, Modernização e Estruturação do Ensino Superior, no 

valor de R$ 32,4 mil reais, e ainda: 

 Apoio as ações de Interiorização, como : Inauguração do Campus Território dos Lagos; 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR/UEAP; 

 Ampliação e Modernização da Biblioteca. 

2610 - Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos, Culturais, Atividades de Saúde, 

Esporte e Lazer, no valor de R$ 605,4 mil reais, e ainda: 

 Criação de duas modalidades de bolsa: Programa Institucional de Bolsa Trabalho 

(PIBT). O Edital do PIBT foi lançado em 2018, tendo sido finalizado o processo de 

seleção em maio, com a contemplação de 45 bolsistas e o Programa de Assistência 

Complementar ao Estudante – PROACE Foram feitas 11 reuniões para adequação da 

minuta do edital que tratou do processo de seleção do PROACE; 

  Apoio ao Projeto de Esporte e Lazer: os analistas de apoio pedagógico/Educação 

Física, tinham 04 (quatro) projetos para serem executados ao longo do ano, foram eles: 

PROESPOL, 1° Olimpíadas UEAP, Avaliação física para servidores e 1° Desafio do 

servidor. Eventos e Ações Culturais – Olimpíadas da UEAP; 

 Atendimentos Psicológicos; 

 Ações preparatórias de cursinho pré-universitário. 
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2597- Produção e Difusão do Conhecimento Científico: 

 Apoio aos Comitês de Pesquisa – CP/UEAP, Comitê de Pós-Graduação – CPG, 

Comitê de Iniciação Científica – CIC/EUAP, sendo  02 (dois) Comitês estão em fase 

de implementação: O Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - 

CEP/UEAP e o Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA/UEAP; 

 Apoio a Programas De Pós-Graduação Lato Sensu 

 Cooperação Docente: Participação Em Programas Stricto Sensu Externos 

 Apoio ao Programa de  Incentivo À Formação Docente 

 Lançamentos de Editais, como: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica; 

de Auxílio Financeiro ao Estudante para Participação em Evento Científico, Tecnológico e/ou 

Culturais no Brasil ou Exterior – PROAPE e  de Iniciação Científica e Tecnológica da UEAP; 

 Concessão de bolsas de iniciação científica para estudantes dos ensinos básico, médio e 

superior, visando a formação de recursos humanos para as pesquisas científicas e 

tecnológicas, especialmente aquelas relacionadas ao contexto amapaense e amazônico; 

 Concessão bolsas a profissionais coordenadores e auxiliares em projetos de pesquisa, 

além de projetos comuns realizados em cooperação com outras Instituições e países; 

 Fomento à pesquisa por meio do apoio financeiro a projetos de pesquisadores vinculados 

à instituições de ensino e de pesquisa estabelecidas no Estado do Amapá e de outros 

estados da Federação; 

 Investimento em ações de fomento à pesquisa o valor de R$ 1, 1 milhão de reais, por 

meio  de programas executados pela FAPEAP; 

 Realização de 04 (quatro) novas chamadas publicadas com características distintas de 

forma a atender segmentos da ciência, tecnologia e inovação, além de fomentar pesquisas 

que possam impactar o setor econômico, social e intelectual do Amapá; 
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 Apoio a grupos emergentes de pesquisa- PRONEM e Programa de Incentivo à Pesquisa 

no Vale do Araguari, os quais garantiram recursos para fomentar bolsas de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado, doutorado e pós-doutorado); 

 Pesquisas na área da saúde para fortalecimento da gestão e assistência a população 

amapaense, apoiar a execução de projetos de grupos emergentes e consolidar linhas de 

pesquisas prioritárias para o Estado; 

 Financiamento de forma contínua pesquisas que possam contribuir com a mitigação de 

impactos na bacia hidrográfica do Rio Araguari, dentre outros desdobramentos; 

 Participação  da Fundação nas ações integradas com Instituições do setor econômico do 

Governo do Estado do Amapá, coordenadas pela Secretaria de Desenvolvimento Rural-

SDR e demais parceiros como Embrapa-AP, SENAR, Universidades, etc. Participação 

essa efetiva na coordenação da Programação Técnica dos eventos da TECNOAGRO 

AMAPÁ (1ª Expo búfalo); 3ª Expovale; 1ª Expofruta – 26ª Festival do Abacaxi  e  27ª 

Agropesc); 

 Parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e investimentos- Apex 

Brasil para a execução do Programa de Qualificação para Exportação-PIEIX, a partir de 

2019. 

 Cooperação CIENTÍFICA E UNIVERSITÁRIA – GUYAMAZON: Atualmente em 

sua quarta edição, o GUYAMAZON têm cinco projetos vigentes no Amapá, sendo três da 

2a edição (GUYAMAZON II) que estão sendo finalizados e dois da 3a(GUYAMAZON 

III). 

 Apoio ao PROGRAMA NOVAS ENERGIAS: a FAPEAP assinou um Termo de 

Cooperação Técnica com a empresa TOTAL E&P DO BRASIL LTDA no valor de R$ 

1.000.000,00 (Um milhão de reais) dando origem à Chamada Pública nº 001/2016-

FAPEAP. 
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 Apoio ao PROGRAMA DE BOLSAS CAPES/FAPEAP: O valor previsto utilizado da 

cooperação com a CAPES para fomentar 14 bolsas nas seguintes modalidades: mestrado 

(9 quotas por até 20 meses), doutorado (1 quotas por até 36 meses) e pós-doutorado (4 

quotas por até 12 meses) é da ordem de aproximadamente 542.400,00 (Quinhentos e 

quarenta e dois mil e quatrocentos reais), sendo 100% dos recursos da CAPES, a qual 

efetua o pagamento diretamente aos bolsistas cadastrados pela FAPEAP no Sistema de 

Acompanhamento de 26 concessões -SAC da CAPES. 

 Apoio ao PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA 

EM SAÚDE – PPSUS 

 Seminário de Avaliação Final dos Projetos Apoiados pelo Programa Pesquisa para o 

SUS: Gestão compartilhada em saúde – PPSUS/AP. 

 Realização do Seminário Marco Zero. 

 Apoio ao PROGRAMA:  PRIMEIROS PROJETOS-PPP: Ocorreu o Seminário de 

Avaliação Parcial dos projetos apoiados pelo Programa Primeiros Projetos – PPP. 

 Apoio ao PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS EMERGENTES DE 

PESQUISAPRONEM 

 Assinatura de TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 002/2016 FAPEAP/FGE: 

O Termo de Cooperação Técnica - TCT entre a Fundação Tumucumaque – FAPEAP e a 

Ferreira Gomes Energia S/A – FGE no valor de R$ 347.968,02 (trezentos e quarenta e 

sete mil novecentos e sessenta e oito reais e dois centavos). 

 Assinatura de TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC: tem o intuito de 

compensar os danos ambientais ocasionados pelos eventos mortandade de peixes do Rio 

Araguari.   

 Apoio ao PROGRAMA REDE CIÊNCIAS-PRC. 
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  Apoio ao PROGRAMA DE INOVAÇÃO COM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO-PITI. 

 Coordenação da programação técnica de vários eventos da TECNOAGRO Amapá 

promovidos pelas Instituições do Setor Econômico e demais parceiros, envolvendo a 

capacitação técnica e discussão de políticas voltadas ao desenvolvimento regional do 

Estado do Amapá. 

 Análise da Rede Lógica do Instituto através de técnicas de escaneamento de redes de 

computadores; análise dos dados percebidos no escaneamento;  

 Análise dos registros presentes nos arquivos de logs dos computadores servidores;  

 Registro das constatações e recomendações;  

 Elaboração do relatório final que foi entregue à Presidência.   

 Criação e implementação de uma estrutura de PDC (Controlador de Domínio Primário) a 

fim de que sejam cadastrados e controlados todos os funcionários que utilizem a Rede do 

Instituto.  

 Utilização de Scripts de configuração para casos em que o PC não suporte determinada 

característica, a fim de melhorar a gerência deste;   

 Criação e implementação de uma estrutura de Servidor de Arquivos a fim de que os 

documentos de expediente possam ser centralizados e as informações de determinados 

setores estejam acessíveis somente a quem lhe é de direito e também, com isso, dar mais 

celeridade ao andamento dos processos.  

 Criação e implementação de estruturas de Banco de Dados a fim de contemplar o 

armazenamento dos acervos específicos de determinados Setores, além de melhorar a 

catalogação destes e com isso diminuir o tempo de procura e acesso por parte dos 

funcionários do Instituto, ainda em fase de implementações em alguns setores do IEPA;   
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 Criação e implementação de uma estrutura de Service Desk ou Help Desk com a 

finalidade de garantir a devida relação entre chamado X atendimento, além de 

proporcionar uma ação proativa e reativa mais efetiva pelo Núcleo de Tecnologia, vai dar 

garantia de que se tenham dados estatísticos e com isso, melhorar a localização de pontos 

críticos; 

 Criação e implementação de uma estrutura de comunicação instantânea com finalidade de 

garantir a devida relação e diálogo entre os servidores; 

 Cabeamento de link de rede para a sala de recreação do Museu Sacaca; 

 Criação e Passagem de cabeamento de rede para a sala do anexo da Secretaria de Trabalho 

e Empreendedorismo – SETE, na praça de alimentação do Museu Sacaca;  

 Implementação de Nobreak para suporte e autonomia no Rack e servidores do NUTI;  

 Implementação de Nobreak para suporte e autonomia no Rack e servidores do Sala de 

NUTI/CAMPUS FAZENDINHA; 

 Manutenção corretiva das máquinas dos setores do IEPA; 

 Integração do NUTI com o Campus Fazendinha através de fibra óptica;   

 Execução de enlace de rádio no campus centro até o centro pedagógico do Museu Sacaca; 

 Aquisição de equipamentos extreme cedido pelo PRODAP;   

 Construção e adequação de estrutura lógica e física no prédio do Laboratório de Pesca;  

 Adequação lógica e física da rede do prédio da Zoologia; 

 Manutenção na máquina da Unidade de Contabilidade “Certificado Digital” – SERPRO; 

 Implementação de Impressoras nos Setoriais do Instituto;  
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 Acompanhamento na Implementação do Sistema PRODOC;   

  Acompanhamento nas Implementações do Sistema da LAI;  

 Implantação de Webmail Institucional VIA PRODAP;  

  Estudo de Viabilidade de migração de Site VIA PRODAP;   

 Realização de virtualização dos serviços  do Instituto, utilizando uma plataforma de 

virtualização para a implantação e administração dos mesmos, de preferência com uma 

interface web a fim de facilitar o gerenciamento por parte do gestor.    

 Seminário: A Biodiversidade do Amapá no contexto amazônico;  

 Apresentação do projeto Parceria Público Privadas; 

 Biodiversidade e Tecnologias: Novos caminhos para o desenvolvimento (VII jornada de 

biomedicina e V jornada de análises clínicas, Faculdade Estácio de Macapá);  

  A diversidade de ambientes amazônicos e a riqueza da vegetação do estado do Amapá   

  A biodiversidade como instrumento de desenvolvimento econômico para o estado do 

Amapá.   

 Projetos de Pesquisa e/ou de Desenvolvimento Tecnológico. Projeto: Diversidade 

botânica na confecção de bijuterias e joias artesanais nos municípios de Ferreira Gomes e 

Amapá; 

 Participação em eventos Seminário de divulgação dos resultados de pesquisas no Vale do 

Araguari – Segunda etapa – Mar/2018; 

   Palestra “O estudo etnobotânico como ferramenta de pesquisa científica", na Oficina de 

Métodos e Técnicas de Pesquisa em Ciências, realizada pelo Curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais da Universidade do Estado do Amapá – Abr. / 2018    Montagem da 
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Exposição na campanha Vem pro Museu, valorize o que é nosso - Museu Sacaca 

Mar/2018 Semana Anual do Meio Ambiente – OAB/Amapá - Oficina sobre plantas 

medicinais (Escola Municipal de Ensino Fundamenta Goiás/Santana-AP) – Jun. / 2018. 

 Realização do VII CONGRESSO AMAPAENSE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

UEAP, UNIFAP E IEPA – Avaliadora da área de Ciências Biológicas – Out. / 2018; 

 Participação no curso “Potencial e limitações das geotecnologias para o planejamento e 

monitoramento do território amazônico” – Laurent Polidori, CESBIO/FR – Ago. / 2018; 

 Participação na “Oficina de Trabalho para o Mapeamento e Análise da Cadeia de Valor 

das Plantas Medicinais e Fitoterápicos” – FIOCRUS/SEAD/GIZ – Out. /2018; 

 Participação no “I Workshop de plantas medicinais e fitoterápicos na rede SUS do Estado 

do Amapá” - Nov. /2018; 

 Workshop em Capacitação em Entomologia Aplicada à Malária. Instrutor do Workshop.  

2018. (Oficina);   

 1ª Reunião do Comitê Técnico Assessor do Ministério da Saúde para Vetores -  CTAV. 

Participação em Reunião Técnica;  

 27ª Reunião de Avaliação do Programa Nacional de Controle de Malária na região 

Amazônica; 

 1ª Reunião para discussão dos avanços e aceleração do fortalecimento da vigilância e 

eliminação da malária no Brasil; 

  12ª Reunião dos Apoiadores Municipais para o Controle da Malária e Comitê Técnico 

Assessor - Malária. Participação em Reunião Técnica;   

  20TH International Research Conference on Entomology. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado          (em milhões R$) % de Execução 

13,2                        7,7       58,3 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 

 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO AMAPÁ – RURAP: 

           PROGRAMA: Produção de Alimentos - 0033 

Objetivo: 

Dotar o estado das condições necessárias à produção de alimentos, visando reduzir a 

dependência econômica, quanto à importação de alimentos de outros estados.  

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2602 - Produção Integrada de Alimentos, no valor de R$ 29,6 mil reais, e ainda: 

 Atendeu 13.708 agricultores familiares, de acordo com a Política Nacional de 

Assistência Técnica - PNATER, priorizando o atendimento à agricultores familiares, 

nas categorias de quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores artesanais, 

indígenas e assentados da reforma agrária; 

 Comercialização de R$ 3, 394 milhões de reais, por meio de 225 associações, 

beneficiando 1.071 agricultores, totalizando 839,7 toneladas de alimentos distribuídos; 

 Realização de 10 oficinas para aplicação de fertilizantes e defensivos alternativos no 

Cinturão Verde de Macapá com a parceria do SEBRAE; 

 Realização de assistências técnicas aos ribeirinhos, totalizando 2.480 pessoas. 

2283 - Apoio ao Cultivo de Culturas Anuais, R$ 19,4 mil reais e ainda:  

 Atendeu em todo o Estado, 4.256 agricultores. 

2288  - Desenvolvimento da Fruticultura , R$ 13,9  mil reais e ainda: 

 Atendeu 5.177 agricultores. 
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2308 - Capacitação de Agricultores e suas Organizações, no valor de R$ 20,9 mil reais, e 

ainda: 

 Oportunizou a capacitação para 3.559 agricultores. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil R$) Executado (em mil R$) % de Execução 

                       565,1 63,1                  11,1 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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4. EIXO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 

4.1. RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ÓRGÃOS: 

 

Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA – 31201 

Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP – 31202 

Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá – LACEN – 31202 

Superintendência de Vigilância Sanitária – SVS -  

Secretaria  de Estado da Inclusão e Mobilização e Social – SIMS – 3101 

Secretaria de Estado da Cultura – SECULT – 28102 

Secretaria de Estado da Educação – SEED – 28101 

Secretaria de Estado da Saúde – SESA – 30101 

Secretaria de Estado do Desporto e do Lazer – SEDEL – 29101 

Defensoria  Pública do Estado do Amapá- DEFENAP – 32101 

 
O Eixo de Desenvolvimento Social executa programas que envolvem as grandes áreas sociais 

do Governo, como sendo: Educação, Saúde, Segurança Pública,  Defesa do Cidadão, Cultura e 

Desporto e Lazer. Vale ressaltar que essas áreas responderam por volumosos recursos investidos 

pelo Governo no exercício passado, visando a entrega de bens e serviços a sociedade. 

 

Em 2018, foram investidos no Setor Educacional, R$ 1,3 bilhões de reais.  

 

Esses investimentos proporcionaram avanços significativos na Educação,  como: A  introdução 

de projetos inovadores, democráticos e inéditos, eleição direta para diretores de escolas e o 

fortalecimento da autonomia na gestão escolar. No primeiro projeto foram contempladas 18 

escolas, no segundo, 42 escolas.  

 

Merece destaque também outros três projetos que vem dando certo: “Amapá Jovem”, que 

beneficiou 50 jovens em todo o Estado, oferecendo uma bolsa de R$ 120 reais, e a oferta de 

cursos profissionalizantes.  A meta é atingir 20 mil jovens até o final do projeto; “Sistema de 

Informação de Agressão e Violência nas Escolas”, em parceria com a Delegacia Geral de 

Polícia; e o projeto “Escola em Tempo Integral”, este último abrangeu 08 escolas. 
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Este ano se avançará em mais um projeto importante para a Educação, denominado Escola 

Verde. Diz respeito a adequação   arquitetônica das escolas da rede estadual, visando  garantir o 

uso racional da água potável, redução, reutilização e reciclagem de materiais e recursos, hortas, 

compostagem e jardinagem com a utilização da energia solar.  

Em 2019, o Ensino em Tempo Integral, será estendido aos municípios de Santana e 

Tartarugalzinho, com a oferta de 161 vagas imediatas por meio de processo seletivo dentre 

gestores e professores. Aos professores que tiverem tempo integral nessa modalidade de ensino, 

receberão uma bolsa de R$ 500 reais mensais. Serão beneficiadas mais 04 escolas no projeto. 

Ao todo, serão 12 escolas, atendendo cerca de 4 mil alunos, até o final deste exercício. Ainda 

em regime de colaboração na Educação com os 16 municípios, o Governo repassará um milhão 

de itens de materiais didáticos às prefeituras. 

A partir de 2020, a Educação ganhará nova dimensão. A meta será implantar a educação 

integral em trinta novas escolas a cada ano, até que todas as escolas de ensino médio da rede 

pública estadual sejam contempladas.  

 

Adotam-se providências, entre elas a elaboração de projeto de lei que permite a reconvocação de 

policiais e bombeiros militares da reserva remunerada, para viabilizar a ampliação das escolas 

de gestão militar compartilhada.  

 

Atualmente, três escolas adotam esse modelo, sendo duas em Macapá e uma em Santana. A 

experiência será levada para outros municípios, priorizando Laranjal do Jari e Oiapoque.  

Um passo relevante foi dado na interiorização da Universidade Estadual do Amapá (UEAP), 

implantando-se o Pólo da Região dos Lagos, com sede no município de Amapá, atendendo 

antiga demanda da nossa sociedade e facilitando o acesso ao ensino superior no interior do 

estado. 

Em relação às atividades de Esporte e Lazer, apoiamos financeiramente, 28 entidades, entre 

federações e associações esportivas, em eventos locais, nacionais e internacionais, beneficiando, 

448 atletas.  

 

Oferecer serviços básicos de Saúde, gratuitos com qualidade e humanizado é dever de todo 

gestor público.  

 

No ano de 2018, foram investidos na Saúde Pública do Estado, R$ 517,5 milhões de reais, 

sendo R$ 182,7 milhões na Organização das Redes de Atenção à Saúde, R$ 11,9 milhões na 

Gestão do SUS, o restante, nos demais programas e ações da Área. 
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Esses investimentos contribuíram para melhorar a eficiência dos serviços de Saúde, 

oportunizando a SESA, aderir ao Sistema Nacional de Regulação – SIREG, que oportuniza a 

marcação de consultas em tempo real, inicialmente atendendo Macapá, Santana e 

Tartarugalzinho. Até o final de 2019, os demais municípios farão parte do Sistema. 

 

Com essa inovação, reduziram-se as filas, assim como também a aglomeração de usuários 

permanentemente na SESA. 

 

Aliado a tudo isso, o Hospital Alberto Lima, recebeu equipamentos cirúrgicos de última geração, 

incluindo 05 mesas operatórias. 

 

Avançando na estruturação e oferta de mais espaços do sistema de Saúde, foram inauguradas no 

ano passado as UPA/s da Zona Norte e Zona Sul de Macapá e do município de Laranjal do 

Jari, todas equipadas com sala de vacinação especializada para demandas de urgência e 

emergência. Inovou-se também na gestão dessas unidades. O gerenciamento das mesmas é por 

intermédio de empresa terceirizada de acordo com as normas da SESA e do Ministério da Saúde.  

Em dezembro passado foi entregue de forma simbólica, o prédio onde funcionará o Instituto de 

Prevenção “Hospital do Amor Amapá”. A inauguração parcial dessa unidade de saúde 

acontecerá no primeiro trimestre deste ano, e a conclusão se dará até o final de 2020.  Trata-se de 

um complexo oncológico incluindo a construção da nova unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia, dotada também de serviços de radioterapia. Será custeada por emendas federais, 

totalizando R$ 22 milhões de reais, sendo a contrapartida do Estado no valor de R$ 3 milhões 

de reais. Até o final de 2019, serão inaugurados o Hospital Regional de Porto Grande e a 

Maternidade Bem Nascer. 

 

 FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FCRIA: 

           PROGRAMA: Atendimento Humanizado a Crianças e Adolescentes - 0014 

Objetivo: 

Realizar atendimento com a finalidade de ressocialização de crianças e adolescentes 

garantindo os direitos fundamentais estabelecidos no estatuto da criança e do adolescente – ECA, 

os programas e ações planejadas relativas à organização, estruturação institucional, para atingir 

às objetivas e diretrizes legais voltadas ao público relevante da instituição. 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

47 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1039 - Construir e Reformar os Abrigos de Internações das Crianças e Adolescentes, R$ 

300,0 mil reais e ainda: 

 Realizou reformas e serviços de saneamento de fossa, e instalação de ar condicionado nas 

05 Unidades - Núcleos de Medidas Socioeducativas 100% do previsto, locais onde são 

realizadas atividades protetivas para criança e adolescente, fez atendimento de 265 

educando; 

2335 - Gestão de Convênios e Contrapartidas e Proteção, R$ 96,2 mil reais e ainda:  

 Realizou 01 Convenio 100% de execução prevista, parceria firmada com Vara da 

Infância e Juventude para atender 10  educandos do Centro de Medidas Sócio educativas 

de Internação – CESEIN. 

2352 – Proteção e Inclusão a Crianças e Adolescentes, R$ 5,3 milhões de reais e ainda: 

 Realizou 265 atendimentos 100% do previsto com atividades socioeducativas para os 

adolescentes em medidas de privação de liberdade e atividades sócio famíliar 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

6,0                       5,8             96,7 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ - DEFENAP: 

          PROGRAMA: Defesa do Cidadão - 0015 

Objetivo: 

Prestar a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, na forma integral e gratuita aos necessitados, 

assim considerados, na forma da lei. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2292 - Assistência Jurídica Gratuita, R$ 5,9 mil reais e ainda: 

 Realizou 229.717 atendimentos no ano de 2018 em todos os núcleos do Estado, 

superando a meta prevista no PPA que era previsto a meta de 193.000 atendimentos, 

com acréscimo de 18,09%. 

2297 - Políticas de Defesa Social, R$ 7,9 mil reais e ainda:  

 Intensificação de palestras e atendimentos em vários bairros da capital e localidades do 

Estado, Realizando 1.433 palestras educativas de cidadania em 2018 em vários bairros 

da capital e localidades do interior, a previsão no PPA palestras com isso teve 

decréscimo de 20,38% da meta prevista. 

2295 - Manutenção Administrativa:   

 Atendeu 16 unidades administrativas com material permanente (equipamentos e móveis) 

e de consumo para melhor estruturar a Instituição, as condições de trabalho aos 

servidores e melhor atendimento ao cidadão carente. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado         (em milhões R$) % de Execução 

11,4 10,8 94,7 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED: 

          PROGRAMA: Amapá Educando - 0016 

Objetivo: 

Garantir o direito de acesso e permanência a um sistema de educação de qualidade para 

todos, universalizando e elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). 
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Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2018 

Taxa de aprovação (%)  Taxa de Reprovação (%) Taxa de evasão (%) 

Fundamental: 81,1 

Médio: 74,6 

EJA: 45,4 

Fundamental: 13,7 

Médio: 15,6 

EJA: 22,5 

Fundamental: 3,2 

Médio: 9,8 

EJA: 37,8 

   Fonte: SEED – 2018 

 

2018 

Incremento de matrículas ano (%) 

-0,04 

      Fonte: SEED – 2018 

       

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1007 - Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento e Legalização de Prédios 

Escolares do Ensino Fundamental, no valor de R$ 1,3  milhões de reais, e ainda: 

 82 escolas de Ensino Fundamental climatizadas; 

 30 escolas foram atendidas com serviço civil (manutenção predial); 

 27 escolas com serviços elétricos  

 52 escolas foram atendidas com pequenos reparos. 

1057 - Construção, Reforma, Ampliação, Aparelhamento e Legalização de Prédios 

Escolares do Ensino Médio – 2018 

 11 escolas climatizadas. 

1058 - Construção, Reforma, Ampliação e Legalização de Prédios Escolares da Educação 

Profissional -2018 

 01 escola de educação profissional atendida com equipamentos e materiais permanente 

para o aparelhamento da Escola de Música Walkiria Lima. 
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2329 - Manutenção e implementação das atividades administrativas - pedagógicas do 

Ensino Fundamental, Educação Indígena, Quilombola e Afrodescendente: 

 72.590 alunos atendidos com esta ação de pagamento para fornecimento de energia, água 

e esgoto e de alugueis das unidades escolares e administrativas, além de manutenção 

predial preventiva e corretiva das escolas. 

2331 - Manutenção e Implementação da descentralização dos Recursos Financeiros para 

Escolas do Ensino Fundamental  

 72.590 alunos atendidos com esta a ação que financiou através de repasses de recursos 

para as escolas, via unidade executoras próprias (Caixa escolar/ conselho), Programa 

Escola Melhor- PROEM, destinada as despesas complementares de manutenção e 

desenvolvimento do ensino, além do pagamento dos servidores dos caixas escolares e 

UDE. 

2333 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Fundamental 

 4.530 servidores atendidos com pagamento de pessoal e encargos. 

2337 - Fortalecimento de Transporte Escolar para alunos da zona rural do Ensino 

Fundamental 

 19.480 alunos atendidos com transporte escolar. 

2339 - Manutenção e Implementação da Descentralização dos Recursos Financeiros para as 

Escolas que atendem Educação Especial  

 2.652 alunos atendidos com esta ação que financia a manutenção e desenvolvimento do 

ensino das escolas que ofertam a Educação Especial. 

2341 - Manutenção e Implementação da Descentralização dos Recursos Financeiros para as 

Escolas que atendem Educação Infantil (Indígena) 

 394 alunos atendidos com esta ação que foi executada com recursos da ação 2331. 
 

2343 - Manutenção e Implementação da Descentralização de Recursos Financeiros para as 

Escolas de Educação de Jovens e Adultos 

 16.838 atendidos com a manutenção e desenvolvimento do ensino das escolas que 

ofertam a Educação de Jovens e Adultos. 

2345 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos 

 1.335 servidores atendidos com pagamento de pessoal e encargos. 
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2349 - Manutenções das Atividades Administrativas Pedagógicas e Descentralização de 

Recursos das Escolas de Ensino Médio Regular, Tempo Integral, Educação Indígena, 

Quilombola e Afrodescendentes. 

 32.918 alunos atendidos com repasse de recurso para as escolas, via unidade executoras 

próprias (Caixa escolar/conselho).  

2351 - Remuneração e Encargos dos Profissionais do Ensino Médio 

 2.062 atendidos com pagamento de pessoal e encargos 

2354 - Fornecimentos de Transporte Escolar para Alunos da Zona Rural do Ensino Médio 

 3.711 alunos atendidos transporte escolar. 

 

2355 - Manutenção das Atividades Administrativa Pedagógica e Descentralização de 

Recursos das Unidades de Ensino Profissional 

 1.065 atendidos com esta ação que executou à manutenção dos centros 

profissionalizantes e pagamentos dos alugueis dos mesmos. 

2356 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Profissional 

 151 servidores atendidos pagamento e encargos. 

2426 - Implementação do Programa de Formação Continuada aos Profissionais do Ensino 

Fundamental 

 4.530 servidores capacitados, todos profissionais do ensino fundamental, através de 

cursos, palestras e formação continuada. 

2427 - Execução e Implementação da Política de Municipalização da Educação do Estado 

do Amapá 

 11 escolas municipalizadas, esta ação financiou os pagamentos de diárias para o Projeto 

de Regime de Colaboração (Estado e Municípios) tem como objetivo de otimizar a 

aplicação de recursos, através de cooperação recíproca, com pessoas, infraestrutura e 

transporte escolar e Integrar os municípios para a promoção da educação de qualidade 

respeitando as especificidades locais.         

2429 - Implementação do Programa de Formação Continuada aos Profissionais do Ensino 

Médio 

 2.062 servidores capacitados em parceria com as escolas, Esta ação foi sem ônus.  
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                        759,4 683,6                    90,0 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

PROGRAMA: Assistência ao Educando -0018 

Objetivo: 

Assegurar as ações de assistência básica referentes à Alimentação e Saúde Escolar, 

visando à melhoria da aprendizagem dos alunos da Rede Estadual de Ensino. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2018 

Índice de Escolas atendidas 

com Merenda Escolar (%) 

Índice de Alunos Atendidos 

com Merenda Escolar (%) 

Índice de Alunos Atendidos 

com Saúde Escolar (%)                     

                       100                  100                     1,48 

     Fonte – SEED – 2018 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2360 - Manutenção da Alimentação e Saúde Escolar dos Alunos, no valor de R$ 13,8 

milhões de reais, e ainda: 

 131.018 alunos atendidos com alimentação e saúde do escolar. O quantitativo de alunos 

executado é maior que o previsto no censo, pelo fato de algumas escolas não constarem 

no Censo Escolar, mas foi atendido com merenda escolar pelo Estado. 

2707 - Apoio à operacionalização do Programa Amapá Jovem: 

 6.800 jovens atendidos pelo Programa Amapá Jovem no período de novembro e 

dezembro. 

2367 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar – MEC/FNDE: 

 129.608 alunos atendidos com processos licitatórios e repasse de recurso para as escolas, 

via unidades executoras próprias (Caixa escolar/conselho), em consonância com o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE. 

2368 - Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar – MEC/FNDE: 

 A ação não executou em razão de pendências na prestação de contas, além de bloqueios 

judiciais. 
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2438 - Manutenção e Implementação dos Projetos Financiados com Recursos 

Comtemplados no Plano de Ações Articuladas – PAR/AP/MEC/FNDE: 

 129.608 alunos atendidos com repasses para custear os pagamentos de bolsa do 

Programa PRONATEC E MEDIOTEC. 

2439 - Estabelecimento de Parcerias com Órgãos Federais para Melhoria e 

Desenvolvimento do Ensino e Outros: 

 129.608 alunos atendidos com esta ação financiou os pagamentos de diárias, aquisição de 

equipamentos e material de consumo do Censo Escolar. 

2375 - Manutenção e Implementação dos Serviços Administrativos do Complexo SEED: 

 74 unidades administrativas atendidas com pagamento de transporte, energia, água e 

esgoto e locação de maquinas de reprografia.   

2377 - Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação Infantil e Servidores 

Administrativos 

 32 servidores atendidos com pagamento de pessoal de setores administrativos e 

professores da Educação Infantil. 

2379 - Apoio aos Conselhos Estaduais de Educação (CEE/CASCSF/ CPVPEB/CAE) 

 A ação financiou o pagamento de diárias. 

2432 - Implementação de Programas e Projetos em Parceria com Órgãos Locais. 

 02 termos de fomento realizado pela SEED. 

2433 -  Operacionalização da Gestão Democrática 

 Execução em parceira com as escolas;    

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                      15,3               13,8 90,2 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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PROGRAMA: Cooperação com Instituições Nacionais e Internacionais para o 

Desenvolvimento da Educação - 0019 

Objetivo: 

Complementar recursos para a implantação e implementação de ações educacionais nos 

diversos níveis e modalidades de ensinos ofertados na Rede Estadual, assim como, formação e 

valorização dos profissionais da educação, conforme o Plano Estadual de Educação PEE. 

 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2367 - Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - MEC/FNDE, no valor 

de R$ 4,0 milhões de reais, e ainda: 

 128.261 alunos foram beneficiados com os Programas/Projetos financiados pela União. 

  O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, 

beneficiados 2.311 alunos com “Bolsa Auxílio Aluno”. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                          31,2 18,7                60,0 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA: 

          PROGRAMA: Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS - 0020 

Objetivo: 

Fazer a gestão do SUS através de um processo descentralizado na definição de metas 

pactuadas para a educação em saúde, na implementação do acompanhamento e monitoramento 

em tempo real da execução da assistência à saúde no Estado. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1056 - Investimento e Infraestrutura Física e Tecnológica, no valor de R$ 4,4 milhões de 

reais, e ainda: 

 Ampliação parcial das unidades hospitalares. 

2625 – Gestão Estratégica Participativa, no valor de R$ 17,3 milhões de reais, e ainda: 

 06 iniciativas envolvendo instalação de conselhos, projetos de modernização hospitalar, 

entre outros.  

2628 – Política na Gestão do Trabalho, da Educação e na Saúde, no valor de R$ 738, 717 mil 

reais, e ainda: 

 36 iniciativas envolvendo parcerias, instalação de conselhos, comitês, entre outros. 

2663 – Modernização da Gestão, no valor de R$ 4,1 mil reais, e ainda: 

 08 iniciativas envolvendo capacitação, fiscalizações, reuniões, etc. 

Execução Orçamentária e Financeira dos Programas: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

13,5 4,4            32,6 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 

PROGRAMA: Organização das Redes de Atenção à Saúde - 0021 

Objetivo:                       

Reorganizar e estruturar os serviços e ações de saúde de forma integrada, hierarquizada, 

igualitária e articulada em todos os pontos e níveis de atenção dentro das Redes de Saúde, com a 

finalidade de garantir acesso a todos (as) os cidadãos amapaenses. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2617 – Qualidade do Sangue, R$ 4,8 milhões de reais e ainda:  

 12.984 hemocomponentes produzidos; 

2621 – Contratualização de Serviços de Saúde Complementares, no valor de R$ 12,5 

milhões de reais, e ainda: 

 945 Atendimentos por meio de uma entidade filantrópica, visando prestar subsídio 

técnico para a firmação de convênio com o Hospital São Camilo e São Luís e para 

ofertar atendimento ambulatorial; 

 2.110 Atendimentos em internações; 

 02 Credenciamentos de clínicas para diagnóstico por radiologia, ultrassonografia, 

tomografia e ressonância magnética. 

2622 – Atenção Integral à Saúde Materno Infantil, no valor de R$ 355,6 mil reais, e ainda: 

 7.120 triagens neonatal e testes do olhinho; 

 2.156 atendimentos em menos de 24h; 

 612 consultas ambulatoriais na especialidade Ginecologia; 

 968 consultas de Enfermagem; 

 148 consultas de pré-natal de alto risco; 

 48 consultas Pediátricas; 

 340 consultas para mulheres vítimas de violência sexual; 

 340 curetagens; 

 92 partos cesarianos com laqueadura; 

 428 atendimentos em decorrência de aborto; 

2624 - Assistência Farmacêutica, no valor de R$ 1,2  milhões de  reais, e ainda: 

 Distribuição de 67.573    anestésicos e adjuvantes; 

  Distribuição de 519.441 analgésicos, antipiréticos e medicamentos para alívio da 

enxaqueca; 
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  Distribuição de 88.058 anti-inflamatórios e medicamentos para tratamento de gota;  

 152.465 antialérgicos e medicamentos usados em anafilaxia;  

 520.047 antibacterianos; 

 26.714 medicamentos utilizados no manuseio das neoplasias; 

 17.958 medicamentos antídotos usados em intoxicações exógenas.  

 473.600 agentes empregados como repositores de carboidrato e eletrólitos; 

 96.244 Vitaminas;  

 950 Substâncias minerais. 

2633 – Rede de Urgência e Emergência, no valor de R$ 859,2 mil reais, e ainda: 

 27.026 atendimentos ambulatoriais em todo o Estado. 

2652 – Manutenção das Unidades de Saúde Próprias do Amapá, no valor de R$ 149,7 

milhões de reais, e ainda: 

 892.834 procedimentos médicos realizados; 

 3.348 cirurgias em geral; 

 7.340 atendimentos nos serviços especializados em geral. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                               216,8 183,8           84,8 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

PROGRAMA: Vigilância em Saúde - 0022 

Objetivo:                        

Desenvolver ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, a 

população, por meio do fortalecimento de ações e serviços integrados com a Atenção Primaria 

em Saúde (APS), que assegure uma Rede de acesso diagnostico como suporte as Vigilâncias 

Epidemiológica, Sanitária e Ambiental, bem como monitorar os fatores de riscos não biológicos 

relacionados ao meio ambiente e áreas de risco de transmissão de doenças por vetores através de 

ações focadas na quebra do ciclo biológico.            
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

 

2616  - Procedimentos Laboratoriais e Vigilância em Saúde, no valor de R$ 879,139 mil 

reais, e ainda: 

 32.047 atendimentos, entre pesquisas laboratoriais, emissão de laudos, diagnósticos, 

análises entre outros procedimentos. 

2620 - Realizar as Ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador com Efetividade, no valor 

de R$ 32,858 mil reais e, ainda: 

 50 iniciativas de capacitações, parcerias, fiscalizações, entre outras. 

2651 - Vigilância Epidemiológica, no valor de R$ 514, 437 mil reais, e ainda: 

 86 iniciativas, entre campanhas educativas, visitas domiciliares, cadastramentos, 

reuniões, parcerias, etc.; 

 Distribuição de 870.000 insumos de prevenção para os municípios. 

2653 – Vigilância Sanitária, no valor de R$ 126,465 mil reais, e ainda: 

 332 iniciativas de inspeções sanitárias, coletas, fiscalizações, etc. 

2659 - Vigilância Ambiental em Saúde, no valor de R$ 2,015 milhões de reais e ainda: 

 32 iniciativas de sensibilizações, reuniões, monitoramentos, etc. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada ( em milhões R$) Executado ( em milhões R$) % de Execução 

6,0 0,00 0,00 

   Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – 

SIMS: 

          PROGRAMA: Proteção, Renda e Cidadania - 0024 

Objetivo: 

Promover a inclusão social de famílias e indivíduos em programas de transferência 

monetária e inclusão produtiva, em articulação com as políticas de educação, saúde, trabalho, 

esporte, lazer e demais políticas públicas, objetivando minimizar, em curto prazo, os efeitos da 

pobreza, além de impedir que ela se reproduza no futuro. 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2637 - Proteção Social Básica, no valor de R$ 2,9 milhões de reais, e ainda: 

 Atendeu 420 Famílias dos Bairros: Perpetuo Socorro, Aturiá e Canal do Jandiá; 

2639 – Luz para Viver Melhor, e ainda: 

 Desembolso de R$ 7,388 milhões de reais; 

 Atendimento de 166 comunidades com a distribuição de óleo diesel. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

53,5 52,3              97,7 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBIIZAÇÃO SOCIAL - SIMS 

PROGRAMA: Gestão da Rede de Atendimento a Mulher - 0029 

Objetivo: 

                 Ampliar a Rede de Atendimento a Mulher em todo o Estado, para garantir a oferta de 

serviços diversificados de combate à violência e de inclusão da Mulher de acordo com a Lei 

1.764/2013 e o Pacto Nacional. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

 

2548 – Rede de Atendimento à Mulher Unificado, R$ 1,6 milhões de reais: 

 Revitalização do Centro de Atendimento à Mulher e à Família, Unidade Macapá;  

 Atendimento a 6.875 mulheres em todas as ações; 

 Capacitação de usuárias dos Centros de Referência de Atendimento à Mulher e Centros 

de Referência de Atendimento à Mulher e a Família;  

 Lançamento do Projeto CAMUF na Comunidade;  

 Atendimento à Mulher, no Município de Calçoene, com acolhimento adequado e 

especializado, direcionado as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência e 

vulnerabilidade social; 

 Capacitação dos multiplicadores do Projeto Namoro sem Violência;  

 Ação Verão sem Violência – Blitz Educativa para conscientizar a população em geral 

sobre a violência ocorrida em período de férias com distribuição de material educativo e 

slogan: “Neste Verão Beba Menos, Ame Mais”; 

 Ação Blitz Educativa “Maria da Penha”;  

 Ação de prevenção e combate ao escalpelamento; 

 Inauguração do novo CRAM no Município de Porto Grande;  

 Ação Outubro Rosa com o objetivo de realizar campanha de prevenção ao câncer de 

mama, sob a coordenação geral da Secretaria Extraordinária de Política para as 

Mulheres (SEPM); 

 Ação Roda de Conversas para debater a prevenção do câncer de mama, evento realizado 

no Instituto Joel Magalhaes – IJOMA; 

 Ação Caravana Mulher em Movimento, projeto que visa atender mulheres das 

comunidades distantes dos grandes centros urbanos levando atendimento psicossocial, 

jurídico, pedagógico e de saúde da mulher;  
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 Participação da SEPM no Fórum Estadual Legislativo com apresentação de um 

panorama da Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres com propostas e 

indicadores;  

 Realização da Marcha das Marias, em Macapá; 

 Realização da Roda de Conversa com o tema: Fragilidade da Rede/Propostas para 

Capacitação; 

 Realização de ciclo de debates Mulheres Contra a Violência e Marcha para Jesus; 

 Assinatura do termo de parceria entre GEA e TJAP para uso compartilhado de peças 

publicitarias pelo enfrentamento a violência contra a Mulher no Estado do Amapá; 

 Execução do Projeto Papo de Homem Quebrando Paradigmas com o objetivo de 

diminuir índices de violência contra a mulher a partir de ações dedicadas ao público 

masculino;  

 Lançamento do Plano de Trabalho 2018, ano de conscientização e educação do homem 

pelo enfrentamento a violência contra a mulher; 

 Inauguração do novo CRAM, no Município de Laranjal do Jari;  

 Construção da Casa da Mulher Brasileira. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões        R$) % de Execução 

1,6 1,5           98,7 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT: 

PROGRAMA: Fomento às Atividades Culturais - 0027 

Objetivo: 

Valorizar a cultura amapaense por meio do apoio aos seus vários segmentos artísticos  e 

difusão do patrimônio histórico cultural. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2613 - Apoio a Eventos e Incentivo aos Segmentos Artísticos e Culturais, no valor de R$ 4,3 

milhões de reais, e ainda: 

 Realização de 12 convênios com fins culturais, no valor de R$ 2,297 milhões de reais, 

beneficiando 12 municípios; 

 Realização de 44 contratos com fins artísticos culturais, no valor de R$ 3,194 milhões 

de reais; 

 Realização de 10 termos de fomentos com entidades culturais; 

 Realização de 64 eventos artísticos culturais, por meio dos órgãos vinculados, 

beneficiando 278.116 participantes em todo o Estado.  

 Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões de R$)                   % de Execução 

5,8 4,3             74,1 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL: 

          PROGRAMA: Fomento ao Esporte e Lazer Comunitário- 0028 

Objetivo: 

       Promove a cidadania e a formação de crianças e adolescentes, priorizando uma melhor 

qualidade de vida à população através da prática de atividades esportivas utilizando as diversas 

ferramentas do projeto Bem Estar. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2613 - Apoio a Eventos desportivos e de lazer, no valor de R$ 4,904 milhões de reais, e ainda: 

 Apoio a 448 atletas atendidos para participarem de eventos esportivos  e competitivos; 

 Apoio a 26 entidades desportivas atendidas com passagem áreas para participarem de 

eventos e competição esportiva. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em mil de R$ )                  % de Execução 

1,9 609,0             32,0 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 
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5 - EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA: 

5.1. RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ÓRGÃOS: 

Agência Regulação de Serviços Públicos do Amapá – ARSAP – 202024 

Companhia de Água e Esgoto – CAESA – 20203 

Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA – 20202 

Companhia de Gás do Amapá – GASAP – 20205 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN – 20102 

Secretaria de Estado da Infraestrutura – SEINF – 20101 

Secretaria de Estado do Transporte – SETRAP – 21101 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento das Cidades – SDC -  

O Eixo de Desenvolvimento da Infraestrutura, promove a base construindo portos, 

aeroportos, estradas, saneamento básico  visando a atrair  a iniciativa privada na realização dos 

investimentos que gerem impostos, desenvolvimento, empregos e riqueza para a comunidade. 

Nas ações voltadas para o desenvolvimento urbano, habitação, construção e reforma de 

prédios e logradouros públicos, foram investidos recursos  na construção e reforma de escolas 

da rede estadual de ensino,  em todos os municípios. 

Dentre essas obras concluídas, destacam-se pela beleza arquitetônica e alcance social, a Escola 

de Música Walkíria Lima, as  UPAs da Zona Sul e da Zona Norte e a ponte ligando os 

municípios de Macapá e Mazagão. Quanto ao setor habitacional, serão entregues neste exercício, 

160 unidades habitacionais oriundas do PAC – Congós. 

Em relação à ponte sobre o Rio Matapi, grandes esforços foram dispendidos, no sentido de dar 

continuidade as obras que estavam paralisadas.  Neste sentido, corrigiu-se o projeto e retomou-se 

a obra que também estava paralisada, e com muito esforço, foi inaugurada no final de 2016. 

Trata-se de uma obra de grande vulto para o Estado, construída em parceria com o BNDES, com 

uma extensão de 612 metros, muito importante para as populações desses municípios, 

traduzindo-se em um corredor natural para o escoamento da produção agrícola, intercambio 

cultural, facilitando sobre maneira a comunicação entre esses entes estaduais.  

Quanto a Água potável de qualidade e Saneamento Básico são assuntos tratados com muita 

atenção. Redirecionou-se e ajustaram-se as ações da CAESA, focando na execução com 

celeridade na conclusão das obras do PAC.   
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No final do ano passado foi entregue o Módulo III de Tratamento  da Estação  de Água de 

Macapá. Este módulo aumenta em 35% a oferta de água tratada que chega às torneiras dos 

usuários, operando 1.650 litros por segundo, beneficiando 27 bairros de Macapá. 

Ressalta-se que esta obra foi iniciada em 2008, sendo interrompida  e retomada em 2015. Com 

muita determinação regularizaram-se as pendências com a União e resgatando recursos 

totalizando R$ 13 milhões de reais. 

Até o final de 2022, será concluído o projeto de universalização da rede de distribuição de água 

tratada, abrangendo toda a zona oeste e zona norte de Macapá, com a inclusão dos módulos I e 

II, e de reservatórios com capacidade para ofertar 26 milhões de litros de água tratada para 

atender toda Macapá.  Serão investidos neste projeto R$ 240 milhões de reais. Será estendido 

também os serviços de água potável e saneamento ao interior do Estado. Dentre esses serviços, 

ampliamos os sistemas de água tratada no município de Itaubal e no distrito do Ambé. 

Em termos de geração de energia elétrica, uma conquista fundamental, de grande impacto social 

e econômico para o Amapá, foi a conexão de nosso estado ao Sistema Interligado Nacional 

(SIN), através do Linhão de Turucuí, em 2015. 

No Setor de Mobilidade Urbana, não posso deixar de mencionar a duplicação e alargamento da 

Rodovia Duca Serra, ainda em obras, mas os usuários dessa rodovia atestam as transformações 

que tem facilitado à vida dessas pessoas que residem na zona oeste da cidade. 

Quando de sua conclusão será uma obra de grande alcance social, dotada de um especial projeto 

paisagístico, contemplando ponte em concreto armado sobre a Lagoa dos Índios, passeio público, 

ciclovia, estacionamento e área de contemplação. A previsão de término será até o final de 2019. 

Essas ações, estão com as intervenções bastante avançadas em todos os municípios, com 

destaque para a obra do entorno do Conjunto Habitacional Açucena, em toda a extensão da 

Av. 13 de setembro, até a Av. Claudomiro de Moraes, beneficiando  03 bairros da zona sul de 

Macapá, com serviços de  drenagem profunda, pavimentação asfáltica, meio fio, calçada, 

sinalização e construção de passarelas. 

Destaco também as intervenções de construção e pavimentação asfáltica nas demais rodovias 

estaduais, totalizando 54 quilômetros de obras. Nas áreas urbanas dos municípios, o Governo 

do Estado executou grandes projetos de mobilidade urbana e pavimentação asfáltica, totalizando 

uma extensão de cerca de 150 quilômetros de ruas e avenidas, sendo investidos cerca de R$ 

423,9 milhões de reais. Deste valor, R$ 113,2 milhões de reais, foram destinados aos 
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municípios de Macapá, Santana e Laranjal do Jari. Ainda na mobilidade urbana, foram 

recuperados 257 metros de ponte em madeira, com investimento de R$ 1, 5 milhões de reais. 

Firmaram-se parcerias com alguns municípios, visando melhorar a vida dos seus moradores. 

Foram investidos R$ 80,6 milhões de reais, nas atividades de coleta de lixo domiciliar.  

Acredita-se que a parceria empresarial é de suma importância na participação de alguns projetos 

que visem à modernização da gestão pública, inclusive neste Setor. Trata-se da empresa que vem 

atuando na administração do Terminal de Passageiros de Macapá, sendo que a mesma 

investirá no Terminal, R$ 2,4 milhões de reais até o final de 2019. 

 SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA: 

          PROGRAMA: Desenvolvimento da Infraestrutura Econômica - 0030 

Objetivo:  

Dotar o estado do Amapá da infraestrutura econômica necessária ao seu 

desenvolvimento por meio da oferta de espaços urbanos, energia elétrica, gás natural, rodovias, 

portos e saneamento básico, e outros serviços e equipamentos que forem necessários.           

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

0002 - Subscrição de Ações da CAESA, no valor de R$ 1,6 milhões de reais, e ainda: 

 Ampliação do Sistema de Abastecimento de água do município de Itaubal e da 

localidade de Ambé, em Macapá; 

 Ampliação da passarela de acesso e captação e reabilitação da Estação de Tratamento da 

comunidade do Elesbão em Santana; 

 Elaboração de estudos de concepção de projeto básico e executivo para os sistemas de 

esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais para Macapá e Santana;  

 Levantamento topográfico em complementação ao projeto básico e executivo para os 

sistemas de esgoto sanitários e drenagem de aguas pluviais para Macapá e Santana;  

 Serviços de elaboração de estudos, concepção e projetos de engenharia para os Sistemas 

de Abastecimento de Água de Macapá; 
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 Aquisição de 66.572 novos hidrômetros com objetivo de aumentar a eficiência da 

arrecadação da Companhia; 

 Finalização da etapa de construção civil da obra de ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água de Macapá; 

 Construção dos modelos de tratamento e reservatório em concreto na Estação de 

Tratamento de Água Metropolitana, na Zona Sul; 

 Construção do Centro de Reserva da Zona Norte; 

 Implantação de 66. 572 novos hidrômetros em todo o Estado; 

 Aumento no faturamento anual da CAESA, totalizando R$ 59 milhões 958 mil reais. 

1042 – Construção, Ampliação, Reforma e Conservação de Espaços e Equipamentos 

Públicos, no valor de R$ 17,3 milhões de reais, e ainda: 

 Implantação da Arena de Esporte e Lazer da Ilha de Santana, no Município de 

Santana/AP; 

 Construção do Centro Profissional de Música Walquíria Lima, no Município de Macapá 

– AP;  

 Reforma da Arena de Futebol da Praça do Igarapé da Fortaleza, no Município de Santana 

– AP;                 

 Reforma Geral da Casa do Artesão, em Macapá/AP; 

 Construção de Trapiches e Passarelas, em madeira de Lei, nas Comunidades da Reserva 

Extrativista do Rio Cajarí, no Município de Mazagão-AP; 

 Reparos na Estrutura Física do Sambódromo, no Município de Macapá/AP; 

 Reforma Geral no Centro Comunitário do Assentamento do Cedro, no Município de 

Tartarugalzinho – AP; 

 Obra de Limpeza e Construção do Muro na Área destinada à Construção do CIOSP dos 

Bairros Renascer I e II, no Município de Macapá–AP; 

 Obra de Urbanização na área interna e externa da Escola Estadual Darcy Ribeiro, 

localizada no Assentamento do Cedro, no Município de Tartarugalzinho-AP; 
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 Construção de Passarelas em Concreto no Município de Macapá-AP; 

 Construção de Passarelas em concreto na 7ª (Sétima) e 12ª (Décima segunda) travessas, 

no Bairro Provedor II, no Município de Santana –AP; 

 Reforma na Fortaleza de São José de Macapá e Parque do Forte, na sede do município de 

Macapá-AP; 

 Construção de Centro Comunitário localizado na Av. Maria Colares s/nº, Bairro Nova 

Brasília, no Município de Santana-AP 

 Execução de obras de construção, ampliação, reforma, adaptação e serviços em Macapá 

nos seguintes espaços: Praça do Paço do Fórum, melhoramento da estrutura física do 

Sambódromo, passarelas em madeira de lei em ruas de baixada do bairro Jardim 

Felicidade e do bairro do Congós;  

 Construção da Creche Pro-Infância Tipo I, padrão FNDE, no Residencial Macapaba 

unidade II, além de 06(seis) abrigos de passageiros; 

 Contratação de empresa especializada para a demolição e limpeza de 330 edificações na 

área de abrangência do Canal do Jandiá, e o remanejamento das famílias para o 

Conjunto Macapaba, em Santana; 

 Construção da Lanchonete, urbanização e ampliação do alambrado da Praça Esportiva 

na Ilha de Santana, reforma da Arena de Futebol da Praça do Igarapé da Fortaleza e 

diversas passarelas em áreas de ponte no município de Santana; 

 Reforma geral no Centro Comunitário do Assentamento do Cedro em Mazagão.  

 Revitalização e Urbanização da Orla do Município de Amapá-AP; 

 Recuperação e revitalização da Orla de Oiapoque; 

 Revitalização da Praça Eucildo Crecêncio Rodrigues, do Município de Oiapoque; 

 Serviços de Recuperação, Ampliação e Reforma do Cais na Vila Progresso e Vila 

Macedônia, Distrito do Bailique; 

 Construção de passarelas para dar Acesso a Escola Estadual Rio Navio, na Comunidade 

de Samaria, no Município de Mazagão; 

 Reforma da arena de futebol do Igarapé da Fortaleza, no município de Santana; 
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 Construção do Centro de Arte e Cultura de Santana; 

 Revitalização da Praça Esportiva na Ilha de Santana; 

 Serviços complementares no prédio da Casa do Pescador, na Ilha de Santana/AP; 

 Construção de Passarelas no Município de Santana; 

 Serviços de contratação de empresa especializada em transporte, para tratamento e 

destinação final dos resíduos e líquidos do adesivo de poliuretano inservível adquirido 

para a pista de atletismo do Estádio Milton de Souza Correa (Estádio Zerão); 

 Revitalização da Praça do Bairro Novo Horizonte; 

 Construção de passarelas na Travessa Joaquim Nabuco, no Bairro Universidade; 

 Construção de passarelas nas Avenidas Maria das Graças Picanço, Severino Gomes de 

Almeida, Álvaro Carvalho Barbosa e Rua Josefa Pelaes da Silva, no Bairro Jardim 

Felicidade; 

 Construção de passarelas na Travessa Lino do Carmo, no Bairro dos Congós; 

 Construção de passarelas na Av. Newton Cardoso (9ª Travessa), no Bairro Congós; 

 Reparos na estrutura física do Sambódromo; 

 Reforma do DECK do Curiaú; 

 Reforma e ampliação da quadra poliesportiva e da piscina do Centro Educacional 

Raimundo Nonato Dias Rodrigues, no bairro do Buritizal; 

 Revitalização do Abrigo de passageiros no Residencial MACAPABA. 

 Reforma, adaptações e ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente - HCA; 

 Ampliação do Centro de Parto Normal para Maternidade de Risco Habitual; 

 Reforma e ampliação do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima - HCAL; 

 Reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia, para Implantação dos Ambientes, UTIN, 

UCINCO, UCINCA e ALCON, em Macapá; 

 Serviços complementares da construção da Clínica de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 

 Serviços complementares da construção do Centro de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 
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 Construção da Unidade de Saúde do Município de Oiapoque; 

 Construção da UPA da Zona Sul, no Município de Macapá; 

 Reforma do Setor de Ouvidoria do SUS / SESA; 

 Reforma do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá - HEMOAP, no 

Município de Macapá; 

 Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Laranjal do 

Jari-AP. 

 Construção de 04 Pontes em Concreto armado, totalizando 94 m (previsto em 

contrato); 

 Construção de 01 Ponte em Concreto armado, com extensão de 26,00 metros, na Rodovia 

AP – 110; 

 Construção de 01 Ponte em Concreto armado, com extensão de 26,00 metros, na Rodovia 

AP 340; 

 

 Construção de 01 Ponte em Concreto armado (Ponte do Meruoca), Rodovia da BASE 

AÉREA – 426; 

 Obras de mobilidade urbana nos municípios: Macapá, com 64,9% dos serviços 

concluídos, Santana, 95,2%, Laranjal do Jari, 94,8%; 

 R$ 423,9 milhões de reais investidos nas obras de mobilidade urbana em todo o 

Estado, sendo R$ 113,1 milhões em Macapá, Santana e Laranjal do Jari; 

 R$ 898,5 mil reais, investidos em reforma de 12 pontes em madeira de lei, 

totalizando 257 metros. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

452,9 102,5                22,6 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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PROGRAMA: Desenvolvimento da Infraestrutura Social - 0031 

Objetivo: 

Dotar o Estado do Amapá de uma estrutura de prédios públicos que possa garantir a 

oferta e prestação de serviços públicos com qualidade. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1044 – Regionalização, Construção, Ampliação, Reforma e Modernização da Rede 

Hospitalar, no valor de R$ 1,0 milhões de reais, e ainda: 

 Ampliação do Centro de Parto Normal para Maternidade de Risco Habitual, no 

Município de Macapá-AP,  

 Ampliação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, para Implantação do Centro 

de Parto Normal, no Município de Santana-AP 

  Construção da Unidade Básica de Saúde do Município de Serra do Navio-AP 

 Reforma, adaptações e ampliação do Hospital da Criança e do Adolescente - HCA; 

 Ampliação do Centro de Parto Normal para Maternidade de Risco Habitual; 

 Reforma e ampliação do Hospital de Clinicas Dr. Alberto Lima - HCAL; 

 Reforma do Hospital da Mulher Mãe Luzia, para Implantação dos Ambientes, UTIN, 

UCINCO, UCINCA e ALCON; 

 Serviços complementares da construção da Clínica de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 

 Serviços complementares da construção do Centro de Nefrologia do Hospital de 

Santana; 

 Construção da Unidade de Saúde do Município de Oiapoque; 

 Construção da UPA da Zona Sul, no Município de Macapá; 

 Reforma do Setor de Ouvidoria do SUS / SESA; 

 Reforma do Instituto de Hematologia e Hemoterapia do Amapá – HEMOAP; 

 Construção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, no Município de Laranjal do 

Jari. 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

73 

 

1045 - OBRAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO 

AO PÚBLICO: 

 Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva e da Piscina do Centro Educacional 

Raimundo Nonato Dias Rodrigues, no Bairro Buritizal, no Município de Macapá/AP; 

 

 Construção de Trapiches e Passarelas, em madeira de Lei, nas Comunidades da Reserva 

Extrativista do Rio Cajarí, no Município de Mazagão-AP; 

 Reparos na Estrutura Física do Sambódromo, no Município de Macapá/AP; 

 Reforma Geral no Centro Comunitário do Assentamento do Cedro, no Município de 

Tartarugalzinho – AP; 

 Obra de Limpeza e Construção do Muro na Área destinada à Construção do CIOSP dos 

Bairros Renascer I e II, no Município de Macapá–AP; 

 Obra de Urbanização na área interna e externa da Escola Estadual Darcy Ribeiro, 

localizada no Assentamento do Cedro, no Município de Tartarugalzinho-AP; 

 Recuperação Emergencial do Mercado Central de Oiapoque-AP,  

 Construção de 1.070m de Muro de Arrimo em Concreto, para a Orla dos Bairros Aturiá / 

Araxá, em Macapá; 

 Construção de 500 (quinhentos) metros de Muro de Arrimo da Orla de Oiapoque, no 

Município de Oiapoque; 

 Construção do Quartel de Bombeiro Militar, no Município de Porto Grande-AP; 

 Reforma, ampliação e adaptação do Centro de Custodia no Município de Oiapoque-AP; 

 Reforma no Prédio da 6ª (Sexta) Delegacia de Polícia do Bairro do Trem, na Sede do 

Município de Macapá-AP; 

  Ampliação e adaptação no Prédio da POLITEC, no Município de Macapá-AP,  

 Reforma da 9ª (Nona) Delegacia de Polícia do Bairro Zerão, no Município de Macapá-

AP,  

 Construção de Piscina para a Polícia Militar, Localizada na BR-210, Bairro Infraero, no 

Município de Macapá-AP,  
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 Reforma e Ampliação do Parlatório do IAPEN, no Município de Macapá-AP,  

1046 – Construir, Ampliar e Modernizar as Escolas do Ensino Fundamental, no valor de R$ 

2,1 milhões de reais, e ainda: 

 Oferta de 12 salas de aula padrão FNDE, no conjunto Macapaba; 

 Reforma geral da Escola Estadual Maria do Céu e Gonçalves Dias, no município de 

Amapá; 

 Construção da Escola do Arirí, em Macapá; 

 Construção da Escola Bom Amigo, no município de Laranjal do Jarí.  

1047 – Construir, Reformar e Ampliar Escolas de Ensino Médio nos Municípios do Estado, 

no valor de R$ 2,5 milhões de reais, e ainda: 

 Construção da Escola Estadual Glicério de Souza Rodrigues, na comunidade de ponta 

grossa do Curuá, no distrito de Bailique; 

 Construção da Escola E. Vila Macedônia, no Bailique; 

 Construção da Escola Estadual do Ariri; 

 Construção da Escola Estadual Teixeira de Freitas, na Vila de São Pedro dos Bois; 

 Reforma da Escola Estadual Everaldo da Silva Vasconcelos, no Município de Santana; 

 Reforma da Escola Estadual Maria José Campelo, na Comunidade Limão do Curuá, no 

Distrito de Bailique; 

 Construção da Escola Estadual Colônia da Água Branca, no Município de Serra do 

Navio; 

 Construção da Escola Estadual Gonçalves Dias; 

 Reforma da Escola Estadual Maria Neusa Carmo de Sousa, no Município de Macapá; 

 Construção da Escola Estadual Darcy Ribeiro, no município de Tartarugalzinho; 

 Construção da Escola de Ensino Médio, padrão FNDE, no conjunto Macapaba; 

 Reforma e ampliação da Escola Estadual Jesus de Nazaré; 

 Reforma das instalações elétricas da Escola Estadual Castelo Branco; 

 Construção do muro e climatização da Escola Estadual Elesbão, em Santana; 
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 Reforma geral da Escola Estadual Maria do Céu Gonçalves Dias, no município de 

Amapá; 

 Reforma geral, Ampliação e Adaptações na Escola Estadual Mário Quirino da Silva, em 

Macapá; 

 Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Colégio Amapaense, 

em Macapá; 

 Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual José Barroso Tostes; 

 Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Marechal Castelo 

Branco em Santana; 

 Reforma do Projeto Brasil Profissionalizado, na Escola Estadual Tiradentes, em 

Macapá. 

1059 - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhoramento de Rodovias, Ramais e 

Vicinais, no valor de R$ 2,5 milhões de reais, e ainda: 

 172 km de ramais revitalizados em todo o Estado. 

 05 pontes em madeira reconstruídas; 

 11 pontes em madeira construídas; 

 Revitalização de 02 terminais de passageiros (Macapá e Laranjal do Jari). 

2321 – Gerenciamento, Avaliação e Acompanhamento de Projetos e Obras Públicas, no 

valor de R$ 10,7 milhões de reais, e ainda o acompanhamento dos seguintes projetos e obras: 

 Execução dos serviços de construção de passarelas em madeira de lei, na Av. José 

Lourenço de Sena, entre as ruas Maria da Silva Xavier e João de Deus, no Bairro N. 

Horizonte, em Macapá; 

 Execução dos serviços de construção de passarelas em madeira de lei, nas comunidades 

da reserva extrativista do Rio Cajari, Comunidade de Samaria, em Mazagão; 

 Repasse de recursos financeiros a Prefeitura Municipal de Calçoene, destinados a 

atender o Convênio nº 007/2017 - Revitalização das residências na praia do Goiabal, 

patrimônios do Município de Calçoene; 
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 Serviços de readequação dos projetos do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) e 

do Hospital de Santana (HES); 

 Serviços de limpeza do canal do Bairro dos Remédios II, em Santana; 

 Continuidade dos serviços de readequação dos projetos do Hospital da Criança e do 

Adolescente (HCA) e do Hospital de Santana (HES) blocos 4 e 6 e serviços 

Topográficos e de Laudo Técnico; 

 Construção de Praças no Município de Macapá/AP;  

 Implantação de área de esporte e lazer na Ilha de Santana/AP; 

 Pavimentação e bloquetes na região de cutias do Araguari/AP.  

2588 - Cooperação Financeira para os Municípios, no valor de R$ 7,9 milhões de reais, e 

ainda: 

 Atendimento de 06 municípios, com celebração de convênios, visando coleta de lixo e 

mobilidade urbana. 

2657 - Operacionalização e Manutenção de Embarcações Públicas, no valor de R$ 5,8 

milhões de reais, e ainda: 

 Em operacionalização todas as embarcações públicas do Estado; 

 Criação de 02 linhas de ônibus intermunicipais; 

 Inclusão de 04 novos ônibus em circulação intermunicipal. 

2661 - Restauração e Pavimentação de Vias Urbanas, no valor de R$ 54,9  milhões de reais, 

e ainda: 

 Execução de 55,1 km de pavimentação asfáltica em todo o Estado. 

 160 km terraplenagem em todo o Estado. 

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

79,0 20,6               26,0 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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 SECRETARIA  DE ESTADO DAS CIDADES – SDC: 

           PROGRAMA: Gestão Integrada de Mobilidade Urbana - 0034 

Objetivo: 

Ordenar a mobilidade urbana em todo o estado objetivando garantindo a acessibilidade 

dos usuários nas vias públicas urbanas do Amapá.     

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2515 – Operacionalização do DETRAN, no valor de R$ 4,6 milhões de reais, e ainda: 

 Execução de recursos para aquisição de material de consumo e material, serviços de 

terceiros de pessoa física e jurídica que garantiram a operacionalização do Órgão; 

 Realização de obras para melhoria das instalações tecnológicas dos sistemas utilizados 

pelo DETRAN/AP 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

13,8 8,8                  63,8 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

PROGRAMA: Desenvolvimento das Cidades - 0035 

Objetivo: 

Garantir o desenvolvimento das cidades amapaenses com a promoção de ações que 

visem à sustentabilidade e qualidade de vida da população através de políticas públicas de 

ordenamento territorial, saneamento, habitação, mobilidade e infraestrutura. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2588 - Cooperação Financeira para os Municípios, no valor de R$ 7,9 milhões de reais, e 

ainda: 

 Execução da 6ª Conferência Estadual das Cidades, com o Tema: "A Função Social 

da Cidade e da Propriedade: Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas", cujo 
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objetivo é o ordenamento via planejamento urbano, voltado para as cidades, estimulando a 

inclusão, e que promovam a justiça social e priorizem a redução das desigualdades existentes 

na sociedade. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$)                            % de Execução 

                         12,2 7,9                64,7 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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6 - EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA DEFESA SOCIAL: 

 

6.1 RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ÓRGÃOS: 

Corpo de Bombeiros Militar do Amapá - CBM/AP – 36101 

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Amapá – IAPEN - 33202  

Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá – PROCON – 33201 

Polícia Civil do Estado do Amapá – DGPC – 35101 

Polícia Militar do Amapá - PM/AP - 34101  

Polícia Técnico-Científica – POLITEC – 37101 

Sec. de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP - 33101  

 

O Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social envolve programas voltados para a segurança 

pública, combate a sinistros, ressocialização de detentos, entre outros. 

Tem a responsabilidade em ofertar serviços públicos de qualidade, traduzidas em metas, visando 

o bem estar da população. 

O Setor foi dotado das melhores condições visando uma atuação eficaz frente às demandas da 

sociedade. Em termos de infraestrutura, foram entregues novos espaços para aquartelamento, 

formação, esporte e lazer de tropas, armamentos, aquisições de veículos novos, e de atuação 

específica como foi os entregue ao Corpo de Bombeiros. Em 2018, nessas ações, foram 

investidos R$ 12,8 milhões de reais. 

Na valorização dos efetivos militares, foram promovidos 1.175 militares entre oficiais e praças 

da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, respectivamente.  

Até o final de março, serão chamados 300 policiais militares para reforçar as atividades de 

policiamento ostensivo em todo Estado. Para as atividades de polícia civil, realizamos concursos 

e empossamos novos delegados nos municípios para suprir carências. 

Firmaram-se parcerias com o Governo Federal, resultando no convênio de R$ 40 milhões de 

reais, para construção da nova penitenciária, com previsão para conclusão até o final de 2022. 
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 CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – CBM/AP: 

           PROGRAMA: Prevenção e Combate a Sinistros - 0036 

Objetivo: 

Promover atendimento diuturno nas emergências atinentes às atividades do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Amapá, visando à proteção da vida, do patrimônio e do meio 

ambiente. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano: 2018 

Índice de Ocorrências Atendidas sem Perdas 

Humanas/ano (%) 

Índice de Vistorias Técnicas realizadas /ano 

(%) 

100,00 113,00 

     Fonte – CBMAP – 2018 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2322 – Manutenção administrativa  do CBM/AP, no valor de R$ 1,1 milhão de reais. 

2323 – Operacionalização e Reaparelhamento do CBM/AP, no valor de R$ 528,1  mil  reais, 

e ainda: 

2500 – Reequipamento do CBM/AP, no valor de R$ 1,1 milhões de reais, e ainda: 

 Aquisição de 06 novas viaturas; 

 Formação de 66 novos alunos para exercício da profissão. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa  

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

2,9 1,9 65,5 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA – SEJUSP: 

           PROGRAMA: Prevenção e Repreensão ao Crime - 0037 

Objetivo:  

Reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus 

efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense, garantir condições aos 

órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o Estado do 

Amapá buscando maior integração com a população. 

Indicadores de Resultados do Programa: Anos 2018 

Taxa de Homicídios por 1.000 hab/ano (%) Taxa de Homicídios na faixa etária de 15 a 29 

anos por 1.000 hab/ano (%) 

37,0 19,0 

     Fonte – SEJUSP – 2018 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2310 - Operacionalização da Polícia Militar do Amapá, no valor de 3,6 milhões de reais, e 

ainda: 

 Foram promovidos 990, policiais militares, entre oficias e praças. Ainda, foram 

capacitados 2.243 policiais visando um melhor desempenho de suas funções; 

 Benefício a 15. 155 pessoas da comunidade amapaense, por meio dos projetos sociais 

desenvolvidos pela Polícia Militar. Nos programas internos de atendimento de saúde, 

foram beneficiados 5.582 policiais. 

 Realização de 29 cursos, beneficiando 1.626 policiais do Setor Defesa Social, em todo o 

Estado. 
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 2311 - Operacionalização da Polícia Militar do Amapá, no valor de 3,6 milhões de 

reais, e ainda: 

 2311 – Aquisição de equipamentos para a  Polícia Militar do Amapá, no valor de R$ 

993,2 mil d reais, e ainda: 

 2314 – Manutenção das atividades sociais  da Polícia Militar do Amapá, no valor de 

R$ 110,9 mil de reais, e ainda: 

 2324 – Manutenção de Serviços Administrativos da POLITEC, no valor de R$ 2,3  

milhões de reais, e ainda: 

2326 - Operacionalização dos Serviços da POLITEC, no valor de 105,6  mil de reais, e ainda; 

 Manutenção da atividade fim do Órgão. 

2393 - Gestão Integrada da Segurança Pública com Outros Poderes, no valor de R$ 1,0 

milhões de reais, e ainda: 

 A operacionalização do CIODES, em todo o Estado. 

2403 – Operacionalização da SEJUSP, no valor de R$ 50,1 mil de reais, e ainda: 

 Missões realizadas por intermédio do GTA, totalizando, 110 pessoas aerotransportadas e 

22 Órgãos de Governo atendidos.  

 Treinamentos realizados, totalizando 1.626 policiais militares beneficiados. 

2530 – Operacionalização da Polícia Civil, no valor de R$ 1,6 milhões de reais, e ainda: 

 Manutenção das atividades fins do Órgão; 

 4.234 inquéritos policiais instaurados; 

 3.926 Inquéritos policiais concluídos;  

 2.255 autos de prisão em flagrante; 

 381 autos de investigação social; 

 2.827 termos circunstanciados lavrados. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa:  

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

76,0 10,6 13,9 

      Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ - IAPEN: 

           PROGRAMA: Custódia e Reintegração Social - 0038 

Objetivo:  

Cuidar dos cidadãos e cidadãs à disposição da Justiça, formular e executar políticas para 

reintegrá-los à sociedade. 

Indicadores de Resultados do Programa: Ano/2018  

Índice de Apenados ressocializandos/ano (%) Índice de Apenadas ressocializandas/ano (%) 

100,00 100,00 

  Fonte: IAPEN/AP – 2018 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2412 – Operacionalização do Sistema Prisional, no valor de R$ 13,8 milhões de reais, e 

ainda: 

 Atendimento a 108 apenadas e 2.892 apenados, com serviços de ressocialização, nas 

áreas: Laboral, lazer, Saúde, Educação entre outros. 

 184 apenados (as) exercem atividades de ressocialização externa. 

2414 – Aquisição de equipamentos para o IAPEN, no valor de 64,3 mil de reais. 

2486 - Educação para o Consumo e Fiscalização:     

 Orientações, recebimento e instrução de reclamações efetuadas pelos 

consumidores, buscando sempre a conciliação entre consumidores e fornecedores; 
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 Promoção de medidas judiciais cabíveis na defesa e proteção dos direitos 

coletivos, difusos e individuais homogêneos dos consumidores; 

 Atualização do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, através do SINDEC, 

garantindo o direito à informação; 

 Informações aos consumidores e fornecedores, por meio  de palestras, campanhas, 

seminários, treinamentos e outras atividades através das ações de Educação para o 

Consumo; 

 Intercâmbio técnico com entidades envolvidas com a defesa do consumidor, 

realizando Acordos de Cooperação Técnica, Termos de Ajustamento de Conduta e 

Convênios; 

 Fiscalização de instituições públicas e privadas de forma preventiva e repressiva 

de ofício ou nos casos de denúncias ou reclamações. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa  

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

16,4                    13,9           84,7 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 
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7 - EIXO DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO E FINANÇAS: 

7.1. RESULTADOS ALCANÇADOS PELOS ÓRGÃOS: 

Gabinete do Governador - GAB CIVIL – 06101 

Fundação Serra do Navio – FUNSERRA – 06201 

Procuradoria Geral do Estado – PROG – 07101 

Secretaria Extraordinária de Representação do Governo – SEAB - 08101  

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM – 09101 

Rádio Difusora de Macapá – RDM – 09201 

Gabinete da Vice - Governadoria - GAB-VICE – 11101 

Secretaria de Estado da Administração – SEAD – 13101 

Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão – SIAC – 13103 

Escola de Administração Pública do Amapá – EAP -13203 

Amapá Previdência – AMPREV – 13204 

Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ – 14101 

Secretaria de Estado do Planejamento – SEPLAN – 15101 

Centro de Gestão da Tecnologia da Informação – PRODAP – 15201 

Controladoria Geral do Estado do Amapá – CGE – 16101 

 

O Eixo de Desenvolvimento da Gestão e Finanças responsabiliza-se pelos programas da área 

meio, como: Desenvolvimento de Pessoas, Planejamento, Fazenda, Controladoria, entre outros. 

 

Esse Eixo exigiu do Governo grandes esforços diante do momento de fragilidade da Gestão 

Fiscal vivenciada no país, atingindo também os entes federados, alguns estados brasileiros, com 

maior dinamismo econômico, até a presente data, não pagaram o décimo terceiro salário de seus 

servidores. 

 

Nesse cenário, o Amapá foi um dos poucos a encerrar o ano com o devido cumprimento das 

obrigações trabalhistas. As medidas adotadas a partir de janeiro de 2015 estabeleceram controle 

e racionalização dos gastos públicos, deixando de fora a Educação, Saúde e Segurança, 

permitindo que o Governo estadual enfrentasse a conjuntura econômica adversa sem 
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comprometer o pagamento dos servidores públicos e a oferta dos serviços essenciais à 

população. 

 

Em meio ao cenário de crise que atingiu vários estados da federação e a queda sequencial de 

arrecadação, o Governo do Estado fez um esforço monumental em ajustar as contas por meio do 

equilíbrio fiscal, mantendo o funcionamento da máquina pública, adotando medidas de ajuste e 

de reprogramação e redução das despesas, o que permitiu o pagamento dos salários em dia e a 

continuidade de obras consideradas prioritárias. 

Será dada continuidade neste exercício, com essas medidas, voltadas para a racionalização de 

gastos do Governo. No dia 02 passado, foi criado o Comitê de Controle e de Qualidade do 

Gasto Público, instrumento permanente, no controle e monitoramento quanto ao cumprimento 

de medidas de contenção de gastos no Executivo estadual. 

Esse instrumento visa qualificar os gastos públicos, na medida em que irá racionalizar os 

recursos disponíveis, sem prejuízo da efetividade de serviços essenciais à população. É um 

compromisso, em ampliar cada vez mais as entregas de bens e serviços públicos à população.  

O decreto não atinge programas e projetos prioritários em andamento, tanto executados com 

recursos do Tesouro, como de emendas parlamentares. Não haverá cortes nas áreas da Educação, 

Saúde e Segurança que comprometam os percentuais mínimos de investimentos exigidos pela 

Constituição Federal. 

Com essas medidas será aplicado com mais qualidade o dinheiro público, visando alcançar maior 

eficácia quanto às entregas de bens e serviços à população. 

Os servidores estaduais sempre foram tratados com respeito. Foram iniciadas tratativas com as 

38 categorias de servidores públicos, que estavam insatisfeitas com a gestão anterior, em virtude 

do não pagamento de reajuste e outras vantagens devidas. 

Instituiu-se a Agenda do Servidor, instrumento pela qual, foi possível dialogar com esses 

profissionais tão importantes para a condução da máquina pública. 

Com muito esforço, foi possível conceder reajuste linear de 2,8% para todas as categorias, sendo 

que para o magistério, além do reajuste, incorporou-se nos salários dos professores uma 

gratificação de 20%, para aqueles que exclusivamente se dedicam a sala de aula. Esta medida 

garante um ganho a mais para o professor, quando de sua aposentadoria. 

Em termos de aperfeiçoamento profissional do servidor, foram ofertadas 15 capacitações, 

inclusive em nível de pós-graduação, beneficiando 60 servidores. 
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Foram elaborados e publicados 82 editais dos concursos públicos a provimento de vagas para a 

Polícia Civil, 20 editais Polícia Técnica, 104 editais Policia Militar e 19 editais Defensoria 

Pública, considerando as fases de execução do processo seletivo.  

Também foram realizados estudos, projetos executivos e termos de referência com vista à 

realização de 04 concursos distintos, a saber: Grupo de Gestão de Nível Superior e Médio, 

Fundação da Criança e do Adolescente – FCRIA Nível Superior e Médio, Instituto 

penitenciário do Amapá – IAPEN/AP Nível Superior e Médio e Quadro de Oficiais de 

Saúde da Polícia Militar do Amapá.  

Serão acompanhados em 2019, junto ao antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da 

Economia, os assuntos relacionados à transposição de servidores federais, como forma de 

economizar recursos na ordem de 80 milhões de reais mensais.  

Ainda nessa área, e cumprindo o TAC assinado junto ao Ministério Público Estadual, visando 

substituir os contratos temporários no setor Educacional e da Saúde no prazo acordado. A 

previsão para cumprimento desse acordo será até o final de 2020. 

O Sistema de Atendimento ao Cidadão foi expandido para 04 municípios, sendo que na capital 

temos 08 postos de atendimentos. Em 2018, foram prestados 4,071 milhões de atendimentos 

em todo o Estado.   Este serviço foi estendido de forma fluvial, facilitando o acesso àquelas 

pessoas ribeirinhas.  

Nas ações voltadas para o Planejamento Estadual, avançou-se bastante. No final do ano 

passado, concluiu-se em parceria com o Exército Brasileiro e a SEMA, o projeto de 

Georreferenciamento do Estado, que por meio de carta cartográfica, mapeia todas as vocações 

econômicas existentes, traduzindo-se em excelente instrumento de planejamento econômico e 

social. 

Ainda nos assuntos de modernas práticas tecnológicas, será substituída a ferramenta SIPLAG, 

por outra mais avançada, que irá facilitar a execução do PPA pelos Órgãos de Governo. Merece 

destaque também na área de Planejamento, a conclusão do projeto de acompanhamento em 

tempo real de programas e ações governamentais, que servirão de base para a elaboração do 

novo PPA, bem como para o planejamento estratégico do Estado.  

Quanto às questões relacionadas com a melhoria da arrecadação própria do Governo, e por 

meio da SEFAZ, foi lançado no exercício passado, o Programa de Recuperação Fiscal 

(REFIS), que possibilita as empresas amapaenses, contribuintes do imposto, o parcelamento de 

débitos fiscais junto ao ICMS, com redução de juros e multas. Destaco, que não foi fácil 
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convencer o CONFAZ, Órgão que regula as normas fiscais em todas as unidades da Federação, 

aprovar este refinanciamento de débitos. Os parcelamentos estão acessíveis aos devedores, 

inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados. Esta medida é de suma importância para 

continuarmos com o equilíbrio fiscal. 

Mesmo com todas as dificuldades de receita, as transferências de cotas partes do ICMS devidas 

aos municípios, mantiveram-se com seus repasses em dia. Nos últimos quatro anos, foram 

repassados aos municípios, R$ 250,6 milhões de reais. 

 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ - CGE: 

           PROGRAMA: CONTROLE INTERNO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS - 0039 

Objetivo: 

Resguardar o patrimônio público, assegurar a transparência das informações 

contemplando as atividades da auditoria interna, correição da administração, ouvidoria, 

prevenção e combate a corrupção. 

 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2313 - Prevenção, Apuração e Instalação dos Procedimentos Disciplinares, no valor de R$ 

12,8 mil reais, e ainda: 

 Fiscalização de 62 Órgãos de Governo, totalizando 5.066 procedimentos. 

2316- Transparência e Controle Social, no valor de R$ 8,2 mil reais, e ainda: 

 Procedimentos, dentre os quais destacam-se 03 ações estratégicas estabelecidas para o 

exercício, as quais foram concluídas com resultado gerado em 1.645 procedimrntos; 

2317- Gestão Eficaz na Aplicação dos Recursos, no valor de R$ 7,0 mil reais, e 

ainda:  

 Realização de auditoria, em 16 Órgãos de Governo, gerando 314 atividades, decorrentes 

de 05 ações estratégicas, previstas; 
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2318 - Gestão Eficaz na Aplicação dos Recursos, no valor de R$ 12,0 mil reais, e ainda:  

 Para atender aos objetivos da ação, foram realizadas atividades que atenderam na 

totalidade as demandas do exercício 2018, num total de  1.260 atividades, as quais 

se relacionam às 06  ações estratégicas definidas. 

2371- Estratégias de Prevenção Contra a Corrupção, no valor de R$ 4,6 mil reais, 

e ainda: 

 Realização de orientações para 16 Órgãos de Governo, com a avaliação  de  resultado das 

05 ações estratégicas estabelecidas para o exercício , as quais foram atendidas com a 

introdução de 52 práticas inovadoras de controle interno.  

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil R$) Executado (em mil R$) % de Execução 

                          152,1                37,6                 24,7 

Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ – PROG: 

            PROGRAMA: Representação Judicial e Extrajudicial do Estado do Amapá - 0041 

Objetivo: 

Representar o Estado do Amapá Judicial e Extrajudicialmente, cabendo-lhe, com 

exclusividade, a defesa dos direitos e interesses estaduais em juízo e as atividades de consultoria 

e assessoramento jurídico do Estado. 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2298 - Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo, no valor de R$ 129,4 mil 

reais. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (R$ em mil reais) Executado (R$ em mil reais) % de Execução 

407,6 340,4                 83,5 

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM: 

           PROGRAMA: Governo Comunica - 0042 

Objetivo: 

          Divulgar as ações executadas pelo Governo do Estado do Amapá, visando criar uma 

política de diálogo e transparência e garantir à população o acesso às informações. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2569 - Gestão Integrada da Política de Integração de Governo, no valor de R$ 2,2 milhões 

de  reais. 

 Coordenação anual de 62 Órgãos de Governo, visando a integração de ações, visando a 

boa informação ao público. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

6,0 3,6                  60,0 

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO – SEAD: 

          PROGRAMA: Gestão de Desenvolvimento de Pessoas - 0043 

Objetivo: 

         Garantir o desenvolvimento gerencial e técnico da gestão de pessoas, assim como o 

aprimoramento e a qualificação técnica e profissional dos servidores, visando maior 

transparência e qualidade dos serviços prestados pelo governo. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2386 - Remuneração e Encargos do Setor Segurança Pública, no valor de R$ 428,6 milhões 

de reais, e ainda: 

 Foram beneficiados servidores da Policia Militar (2961), IAPEN (1.001), Corpo de 

Bombeiros (1.240), DGPC (893), SEJUSP (45) e POLITEC (194), totalizando  6.296 

servidores. 

2388 - Remuneração e Encargos dos Servidores do GEA (Exceto Saúde, Educação e 

Segurança Pública), no valor de R$ 316,8 milhões de reais. 

 Foram beneficiados 7.775 servidores estaduais. 

2400 - Encargos Previdenciários da Administração Geral, no valor de R$ 37,2 milhões de 

reais. 

2404 - Encargos Previdenciários Junto ao INSS, no valor de R$ 13,9 milhões de reais. 

2409 - Manutenção das Despesas com Fardamento, Alimentação, Indenização e Vale 

Transporte, no valor de R$ 25,4 milhões de reais, e ainda: 

 3.986 servidores militares beneficiados. 

2434 – Implementação e manutenção sistema de RH, no valor de R$ 1,4 milhões de reais, e 

ainda: 

 Implantação em 100% do Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos e Folha de 

pagamento dos Órgãos da Administração Estadual; 
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 Manutenção e implantação de algumas customizações no sistema agregando melhorias 

significativas à Gestão de Recursos Humanos; 

 Atualização cadastral e funcional dos servidores da SEED, SESA, SEAD e demais 

Órgãos da Administração Direta. 

 
 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

830,0 824,9                  99,4 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 

PROGRAMA: Gestão de Logística e Patrimônio – 044 

Objetivo: 

         Planejar, coordenar e executar a política de logística, assim como, manter, mapear e 

conservar o patrimônio do Estado.    

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2677 – Operacionalização e Modernização dos Diários Oficiais, no valor de R$ 5,5 mil reais, 

e ainda: 

 Manutenção anual do Sistema Eletrônico dos Diários Oficiais do GEA; 

 Com o processo de implantação do Diário Oficial Eletrônico, obteve-se economicidade e 

a Secretaria de Estado da Administração passou a disponibilizar o Diário no site da 

Secretaria, dando maior publicidade e possibilitando a redução na tiragem diária.  

 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em mil R$) Executado (em mil R$) % de Execução 

14,9 14,9                100,00 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ: 

           PROGRAMA: Modernização Administrativa da Receita - 0045 

Objetivo:                     

 Modernizar os instrumentos de arrecadação, garantindo o aumento da receita 

estadual, visando assegurar o equilíbrio das contas públicas. 

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

1037 – Modernização da Administração Tributária, no valor de R$ 5,9 milhões de reais, e 

ainda: 

 Suporte anual ao sistema corporativo de Administração Tributária. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

13,1 5,9               45,0 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 AMAPÁ PREVIDÊNCIA - AMPREV: 

           PROGRAMA: Fortalecimento e Gestão da Política Previdenciária - 0046 

Objetivo: 

         Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais previdenciárias, bem como 

o monitoramento e a avaliação das ações na área de previdência social, a fim de organizar, 

informar e assegurar o pagamento de benefícios previdenciários aos servidores públicos, 

possibilitando ainda a adequação da AMPREV às necessidades de atendimento ao seu público 

alvo (segurados), primando pelo aprimoramento gestão dos recursos previdenciários e a 

otimização da sua atuação institucional. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em bilhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                         1,0 0,00     0,00 

 Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO – SEPLAN: 

          PROGRAMA: Gestão do Sistema de Planejamento Estadual - 0048 

Objetivo: 

Promover a gestão dos recursos públicos com eficiência e transparência, por meio do 

fortalecimento do Sistema de Planejamento Estadual em ações de informação, modernização, 

planejamento, orçamento e finanças, objetivando garantir a integração das políticas públicas, 

além de tornar o serviço público qualificado e desburocratizado.  

Indicadores de Resultados do Programa: Ano 2018 

Índice de programas governamentais com 

indicadores apurados 

(%) 

Índice de programas governamentais 

acompanhados no SIPLAG 

(%) 

30,2 100,00 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

                                                    2018 

Índice de ações governamentais 

acompanhadas no SIPLAG 

Índice de programas governamentais 

com indicadores 

100,00 100,00 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2296 - Fortalecimento do Sistema Planejamento Estadual, no valor de R$ 29,4 mil reais, e 

ainda: 

 Atendimento a 62 Órgãos de Governo, nos instrumentais de Planejamento, Orçamento, 

Modernização e Informações Estatísticas, compreendendo ainda, elaboração da LDO e da 

LOA, acompanhamento de programas e ações governamentais, consolidação de relatórios 

trimestrais e anuais de governo, elaboração de mensagens ao legislativo, análises de 

regimentos internos, de organogramas e emissão de Anuários Estatísticos e Estudos 

Sócios Econômicos. 

2303 - Gestão de Contratos e Convênios da SEPLAN, no valor de R$ 4,3 milhões de reais, e 

ainda:  

 Atendimento aos 16 municípios do Estado, com recursos de contrapartidas aos Convênios 

Federais. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

                           8,6 7,0              81,4 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 

PROGRAMA: Encargos Gerais do Estado - 0061 

Objetivo:  

Cumpre com as obrigações consoante as disposições constitucionais relativas às 

transferências aos municípios, pagamentos de dívidas, precatórios e outros. 

Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

0022 – Encargos da Dívida Pública, no valor de R$ 244,6 milhões de reais, e ainda: 

 Pagamentos de todos os Encargos assumidos pelo GEA. 
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0025 - Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público / PASEP, no valor 

de R$ 46, 8 milhões de reais, e ainda: 

 Foram beneficiados 35 mil servidores estaduais. 

0026 - Distribuição das Transferências aos Municípios, no valor de R$ 250,6 milhões de 

reais, e ainda: 

 16 municípios beneficiados com o repasse da cota parte do ICMS. 

0027 - Encargos da Dívida Pública Externa, no valor de R$ 1,2  milhões de reais, e ainda: 

 Pagamentos de juros de operações de crédito junto às instituições financeiras oficiais. 

Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões R$) % de Execução 

543,9 543,3                   99,9 

     Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 

 SISTEMA DE ATENDIEMNTO AO CIDADÃO – SIAC SUPER  FÁCIL: 

PROGRAMA: Sistema de Atendimento ao Cidadão - 0066 

Objetivo:  

         Ofertar serviços de excelência ao público com qualidade em um espaço de atendimento 

integrado.    

 Execução e resultados alcançados por meio das ações: 

2576 - Atendimento ao Cidadão, no valor de R$ 8,8 milhões de reais, e ainda: 

 Desempenho de 53,33% na evolução dos quantitativos dos serviços ofertados pelas 

11(onze) Unidades em 2017, resultando em mais de quatro (04) milhões de 

atendimentos em todo o Estado. 
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Execução Orçamentária e Financeira do Programa: 

Dotação Atualizada (em milhões R$) Executado (em milhões 

R$) 

% de Execução 

12,7 11,4                  89,8 

  Fonte – SIPLAG/SEPLAN – 2018 
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8 -  DESEMPENHO GERAL DO GOVERNO DO ESTADO/2018 

Dotação Orçamentária Atualizada 

(R$ em bilhões de reais) 

Executado (R$ em 

bilhões de reais) 

% de 

Execução/Programado 

5,9 4,3                 72,9 

   Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

Obs: Incluídos os orçamentos de todos os Poderes constituídos. 

      Receita Total Arrecadada /GEA (R$ em bilhões de reais) 

 Total: 4,5 

 Própria (IPVA + ICMS): 790,5* 

 Transferida: 2,4   

 Outras receitas:  1,3 

  Fonte: COPLAN/SIPLAG/2018 

Executado Programas da Área Meio - 

GEA (R$ em bilhões de reais) 

Executado Programas Finalísticos- GEA (R$ 

em bilhões de reais) 

                                414,8 1,2 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Encargos Gerais do Estado- GEA (R$ em milhões de reais) 

                                                                    543,3 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Manutenção Administrativa - GEA (R$ em milhões de reais) 

                                                                    950,0 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Total GEA executado/Folha de Pagamento Civil e Militar/Contratos - (R$ em bilhões de 

reais) 

                                                                         1,7 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG – 2018 

 

 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

101 

 

Eixo de Desenvolvimento Econômico – 

Executado/ano (R$ - em milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                             32,0 1,0 

     Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Eixo de Desenvolvimento Social – 

Executado/ano (R$ - em bilhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                            1,8                                   51,3 

      Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Eixo de Desenvolvimento da 

Infraestrutura – Executado/ano (R$ - em 

milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                         165,7                                   4,7 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Eixo de Desenvolvimento da Defesa Social 

– Executado/ano (R$ - em milhões de reais) 

% do Executado/GEA 

                       40,0                                   1,1 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 

Eixo de Desenvolvimento da Gestão e 

Finanças – Executado/ano (R$ - em bilhões 

de reais) 

% do Executado/GEA 

                          1,5 41,8 

  Fonte: SEPLAN/SIPLAG/2018 


